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Urakkasopimusta voi sen ominaisuuksien perusteella pitää dynaamisena sopimuksena. Sopimuksen
dynaamisuudella tarkoitetaan sopimuksen solmimishetken epätäydellisyyden tunnistamista. Epätäydellisyys
taas voi johtaa tarpeeseen tulkita ja täydentää sopimusta sen voimassaolon aikana. Sopimuksen
dynaamisuus on ennen kaikkea sopimusoikeudellinen käsite, jonka avulla esimerkiksi urakkasopimuksen
ominaisuuksien systematisointi ja sopimuksen tulkintaa edellyttävien tilanteiden tunnistaminen on
helpompaa. Sopimusoikeuden keskeisenä tehtävänä urakkasopimusten alalla on sopimuksen
dynaamisuuden riittävän ennakoitava hallinta niin, että sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden
periaatteet pysyvät voimassa. Modernille urakkasopimukselle on olennaisempaa luoda joustava perusta
muuttuviin olosuhteisiin mukautuvalle oikeussuhteelle kuin pyrkiä kokonaisuuden määrittämiseen alusta asti
tyhjentävästi.
Rakennusprojektien yleisiä riidanaiheita ovat erilaiset muoto- ja menettelytapamääräykset, näiden
määräysten laiminlyönti sekä laiminlyönnin oikeudelliset seuraamukset. Tutkielman aiheena on
rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin liittyvien muoto- ja menettelytapamääräysten tulkinta. Tutkielmassa
käytettyä metodia voi kuvata lainopiksi, sillä työssä pyritään tulkitsemaan ja systematisoimaan voimassa
olevaa oikeutta.
YSE-ehdot ja niihin liittyvät muoto- ja menettelytapamääräykset kuvaavat rakennusurakan eri osapuolten
näkemystä siitä, millaisia menettelytapoja urakan aikana nousevissa erilaisissa kysymyksissä on
noudatettava. Menettelytapamääräykset liittyvät ideaaliin, jonka mukaan osapuolen on hyödyllistä tietää
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sopimuskumppanin näkemyksestä kaikista urakkasopimukseen
liittyvistä asioista. Muoto- ja menettelymääräykset ilmentävät siten osaltaan sopimusosapuolten keskinäistä
lojaliteettivelvollisuutta. Muoto- ja menettelytapamääräyksille voidaan kuitenkin antaa eri tasoisia
oikeudellisia merkityksiä. Yksi mahdollinen tulkinta on, että ne ovat lähinnä tavoitteita, joiden tarkoitus on
rytmittää ja suunnata osapuolten sopimussuhdetta. Tätä varsin urakoitsijamyönteistä näkökulmaa edustavat
ratkaisut, joissa urakoitsijan lisäkorvaus- tai -aikavaatimus on hyväksytty, kunhan se on esitetty viimeistään
vastaanottotarkastuksessa perusteiltaan yksilöitynä.
Toisaalta tilaajan näkökulmasta voidaan nähdä, että menettelymääräykset ovat osapuolten välillä voimassa
sellaisenaan, eikä liian myöhään tai väärässä muodossa esitettyjä vaatimuksia voi lainkaan esittää.
Näkemys kiistatta tukee tilaajan oikeutta määrätä urakastaan. Toisaalta tähän näkökulmaan on joskus

kirjallisuudessa viitattu ”tilaajan mielivaltana”, jossa rakennuttaja ikään kuin tuomiovaltaa käyttäen voisi
hyväksyä tai hylätä sille esitettyjä vaatimuksia. Vaikka luonnehdinnassa on tietenkin kyse jossain määrin
akateemisessa mielessä välttämättömästä kärjistyksestä, lienee selvää, että sopimussuhteessa yhden
osapuolen mielivalta ei ole tavoiteltava tai tehokas asiaintila. Sopimussuhteen kokonaisedun näkökulmasta,
jota tukee esimerkiksi osapuolten lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan, osapuolen šikaaninomaista
käyttäytymistä ei voi hyväksyä. Oikeustieteen on torjuttava tällaisia mahdollisuuksia. Sen sijaan osapuolten
välisen luottamuksen lisääntymiseen on syytä pyrkiä niin osapuolten välisin sopimusteknisin kuin laajemmin
yhteiskunnallisin oikeuspoliittisin valinnoin. Luottamusta voi rakentaa esimerkiksi tarjoamalla osapuolille
selkeitä heidän yhteistoimintaansa ohjaavia sääntöjä.
Kysymys rakennusurakan muoto- ja menettelytapamääräysten tulkinnasta voidaan tiivistää – joskin
kysymystä tällöin jokseenkin yksinkertaistetaan – kysymykseen siitä, millainen muotomääräyksen taso
mainituille määräyksille annetaan, kun janan ääripäitä edustavat yhtäältä ohjesisältöisen ja toisaalta
varsinaisen muotomääräyksen luonteet. Koska kysymys on urakkasopimuksissa sopimusperusteisista
muotomääräyksistä, on huomioitava, että osapuolet ovat sopimusvapauden mukaisesti tulleet sidotuiksi
muotomääräyksiin. Kysymys ei siis ole lakiperusteisten muotovaatimusten kaltaisista rajoituksista osapuolten
tahdonautonomiaan, ja osapuolten on halutessaan voitava sitoutua ankariinkin sopimusehtoihin.
Muotomääräysten noudattamisen voi nähdä osapuolten autonomian toteuttamisena. Toisaalta
urakkasopimuksen muoto- ja menettelymääräyksille ei ole, edes millekään tietylle ilmoitustyypille, mielekästä
presumoida mitään yleispätevää velvoittavuuden tasoa, vaan harkinnassa ja sopimustulkinnassa on otettava
huomioon millaisesta oikeustointa koskevasta muotomääräyksestä on kyse, tilannekohtaiset olosuhteet sekä
tahdonilmaisun määrämuodossa vastaanottamisen merkitys sen saajalle.
Tilaajan direktio-oikeus edellyttää, että tilaajalla on tosiasiallinen mahdollisuus seurata ja päättää sekä
urakan työvaiheista että myös niiden kustannuksista. Tämän tavoitteen toteutumista vähentää urakoitsijan
mahdollisuus esittää yllättäviä tai perusteettomia vaatimuksia töiden tekemisen jälkeen. Toisaalta
urakoitsijan on saatava asianmukainen korvaus asiallisesti tilatusta työstä, eikä tilaaja voi korvauksen ehtona
asettaa urakoitsijalle vaatimuksia, joiden täyttäminen on mahdotonta tai epärealistista. Lisäksi tilaajalla ei voi
olla oikeutta sanella haluamansa työn hintaa. Näiden tavoitteiden oikeudenmukaisesta tasapainosta on
lopulta kysymys myös urakkasopimuksen muoto- ja menettelytapamääräysten tulkinnassa.
Muotomääräyksiä voidaan arvioida myös lojaliteettivelvollisuuden avulla. Lojaliteettivelvollisuus voi perustaa
osapuolille myös sopimusoikeudellisesti tehokkaita oikeusvaikutuksia ja edesauttaa näin dynaamisen
urakkasopimuksen funktionaalista tulkintaa. Yhtäältä urakoitsijan on muotomääräyksistä poiketessaan
otettava huomioon tilaajan direktio-oikeus, ja toisaalta tilaajan on määräysten noudattamista vaatiessaan
huomioitava urakoitsijan työn suorittamiseen vaikuttavat seikat.
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen avulla voidaan osaltaan vähentää ja ratkaista mainittuja
ristiriitaisuuksia. Toisaalta YSE:n nykyinen kieliasu on, kuten todettu, paikoin varsin epäselvä ja mahdollistaa
tässäkin tutkielmassa esitetyt keskenään ristiriitaiset tulkinnat. KKO:n käytännössä on vakiintunut vaihteleva
linja, jossa Korkeimmalla oikeudella on tapana tapauskohtaisesti arvioida kuhunkin tapaukseen
sovellettavien muotomääräysten taustalla vaikuttavia tavoitteita ja periaatteita. Yleistäen voitaneen arvioida,
että muodollista ja tiukkaa tulkintaa vaikuttaa sovelletun tapauksiin, joissa tilaajan hyväksi tarkoitettujen
periaatteiden – kuten esimerkiksi tilaajan ohjausoikeus – katsotaan olevan muotomääräysten taustalla. Sen
sijaan tapauksissa, joissa tällaisia erityisiä syitä ei ole, KKO ei juuri vaikuta olevan sitoutunut tulkintaan
erityisen muodollisista lähtökohdista, vaan joustavampaan ja funktionaalisempaan tulkintaan. Sen sijaan
YSE:n muoto- ja menettelymääräysten kieliasua oikeuskäytännössä on tulkittu harvoin. YSE:n mukaisten
muoto- ja menettelytapamääräysten rikkomisen oikeudellisista seurauksista olisi syytä määrätä yleisissä
sopimusehdoissa selkeästi ja johdonmukaisesti. Tämä selkiyttäisi oikeustilaa ja vähentäisi
transaktiokustannuksia, sopimusriskejä sekä tapauskohtaisen tulkinnan tarvetta.
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JOHDANTO

Rakennusprojekteihin liittyviä sopimuksia solmitaan Suomessa vuosittain satoja tuhansia, ja
rakennusprojekteissa sopimuksilla on keskeinen osa rakennushankkeiden ohjauksessa. Sopimusten tehtävä on turvata projektin onnistuminen. Urakkasopimuksilla on vaikutusta rakennuskohteiden laatuun ja elinkaarikustannuksiin.1 Yhteiskunnallisen merkityksensä
vuoksi urakkasopimusten oikeustieteellisellä tutkimuksella on potentiaalia vaikuttaa positiivisesti rakennusalaan ja koko yhteiskuntaan.2
Yhteiskunnallisen merkityksensä lisäksi rakennusprojektista tekee kiinnostavan sen moniulotteinen rakenne verrattuna monen muun sopimustyypin yksiulotteisuuteen ja pistemäisyyteen tai korkeintaan janamaisuuteen, staattisuuteen.3 Rakennushankkeeseen liittyvät monet osapuolet, kaikkien osapuolten toistensa väliset pää- ja sivuvelvoitteet sekä korostuneet
myötävaikutusvelvoitteet luovat kokonaisuuden, johon on kiinnostavaa perehtyä.4 Rakennusprojektin kautta urakkasopimukseen limittyy mahdollisesti lukuisia sopimuksia, joilla
kaikilla pyritään lopulta samaan tavoitteeseen: rakennusprojektin onnistuneeseen valmistumiseen. Kunkin osapuolen omien erityisten tavoitteiden lisäksi osapuolille yhteiset ja samansuuntaiset tavoitteet parantavat todennäköisyyttä sopimussuhteen onnistumiselle. Näitä
tavoitteita voi luoda myös sopimustekniikalla.5 Toisaalta urakkasopimuksen täydentyvä eli
dynaaminen luonne luo tarpeen myös tulkita urakkasopimusta rakennushanketta tukevana
itsenäisenä entiteettinä, jolla on tietty tavoite ja tarkoitus.6 Sopimuksen dynaamisuus merkitsee sen tunnistamista, että urakkasopimus on luonteeltaan täydentyvä. Se solmitaan alusta
alkaen vain harvoin täysin sellaiseksi, joksi se lopulta sopimuksen keston aikana muotoutuu.7
Tarvetta muuttaa sopimuksen sisältöä sen keston aikana joustavastikin voivat edellyttää erilaiset lisä- ja muutostöiden tarpeet, rakennusprojektin kiireellisyys taikka vaihtelevat
1

Erma 1966, s. 1–3; Haapio – Sipilä 2013, s. 56; Ryynänen 2016a, s. 586.
Ryynänen 2016a, s. 586; Ryynänen 2016b, s. 1; Samuelsson 2011, s. 5, 19.
3
Annola 2003, s. 346.
4
Ks. urakkasopimusten kuvauksia Erma 1974, s. 9, 41; Haapio – Sipilä 2013, s. 46, 59; Halila – Hemmo 2008,
s. 56; Liuksiala – Stoor 2014, s. 23–34; Niemistö 2014, s. 3.
5
Annola 2003, s. 346; Haapio – Sipilä 2013, s. 11, 120; Perätalo 2020, s. 1; Tieva 2006, s. 240.
6
Annola 2003, s. 272–274. Samuelsson (2011, s. 28) kuvaa urakkasopimusta rakennushanketta tukevana
dynaamisena elementtinä: ”Det är självklart att sträva efter att uppnå bästa möjliga resultat, även om det
innebär ändringar av det ursprungliga kontraktet.” Samuelsson käyttää dynaamisuutta kuvatessaan urakkasopimuksesta luonnehdintaa öppet ramavtal (ks. esim. s. 115). Urakoitsijan tavoite on toteuttaa rakennustyö
omalta kannaltaan mahdollisimman taloudellisesti. Rakennuttajan tavoitteena on vastaanottaa suunnitelmien
mukainen ja kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen rakennuskohde. Halila – Hemmo 2008, s. 49;
Haapio – Sipilä 2013, s. 59. Erityisesti näiden pääosapuolten tavoitteista ja tarkoituksista on nähdäkseni rakennettavissa myös koko urakkasopimuksen tavoite ja tarkoitus: kokonaistaloudellisesti edullinen ja sopimuksen mukainen rakennuskohde. Rakennushankkeen yleisistä tavoitteista ks. Kiiskinen – Seppälä 1995, s. 12–13.
7
Halila – Hemmo 2008, s. 70; Ryynänen 2016b, s. 2.
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ympäristön olosuhteet. Urakkasopimuksen funktionaalinen tulkinta mahdollistaa urakkasopimuksen tulkitsemisen itsenäisenä konstruktiona, jonka toteuttamiseen kaikkien sopimusosapuolten on omien suoritusvelvollisuuksiensa toteuttamisen kautta osallistuttava.8
Sopimusoikeus on kiinteä osa projekteja ja liiketoimintaa. Sopimuserimielisyyksien ennakollinen estäminen kuuluu luonnollisesti erityisesti osapuolten, mutta nähdäkseni myös yleisesti oikeustieteen vastuulle. Sopimusoikeus ei elä eristettynä ympäröivästä yhteiskunnasta,
vaan sillä on vankka ja jatkuva yhteys todelliseen maailmaan ja konkreettisiin tilanteisiin.
Sopimusoikeutta voi siis käyttää todellisten projektien ja oikean liiketoiminnan kehittämiseen ja riskienhallintaan.9 Lisäksi rakennusprojektit sopimuksellistuvat edelleen ja sopimusosaamisella on paikkansa rakennusurakoissa vaadittavien taitojen joukossa.10
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998 (”YSE”, ”YSE 1998”) muoto- ja menettelytapamääräysten funktionaalinen tulkinta edellyttää muoto- ja menettelymääräysten tapauskohtaista ja tilannesidonnaista tulkintaa, joka olosuhteista riippuen voi vaihdella suppean tai
laajan tulkinnan välillä.11 Lisäksi tulkinnan tavalla on merkitystä urakan osapuolille. Heidän
on syytä tietää, millaista tulkintaa heidän sopimukseensa sovelletaan ja miksi, jotta sopimusriskien vähentäminen ja muu sopimussuunnittelu olisi mahdollisimman helppoa. Osapuolten
on tunnistettava itseään sitovien sopimusten ominaispiirteet ja ymmärtää, millaisia vaikutuksia sopimuksen ominaisuuksilla voi olla sopimussuhteelle ja sopimuksen tulkinnalle.12
Sopimuksen tulkinnan kannalta dynaamisuus merkitsee sitä, että nimenomaisen sopimusmääräyksen puuttuessa sopimuksen tulkinnan keinona on sopimuksen täydentäminen ja sen
normilähteinä mahdolliset soveltuvat yleiset sopimusehdot sekä sopimusoikeuden yleiset
periaatteet13. Sopimusta on täydennettävä niin, että sopimusosapuolten alun perin määrittelemä sopimustasapaino ei muutu. Annolan mukaan: ”Osapuolten solmima sopimus muodostaa perustan määritettäessä sopijapuolten velvoitteita. Sitä ei muuta se, että sopimuksessa ei
ole ehtoja kaikkia kohdattavia olosuhteita varten. Disponointeja on pidettävä lähtökohtana
myös dynaamisen sopimuksen täydentymisessä. Siinä osapuolten disponointien välitön

8

Pohjonen 2002, s. VIII.
Haapio – Sipilä 2013, s. 12, 26–27, 31, 46, 57; Klementjeff 2013, s. 3.
10
Ahokas et al. 2014, s. 3; Erma 1991, s. 11; Tieva 2009, s. 938–940, 954.
11
Norros 2008, s. 211. KKO 2008:19.
12
Haapio – Sipilä 2013, s. 12–13.
13
Sopimuksen tulkinta ja täydentäminen on tarkasti ottaen erotettava toisistaan, joskaan suurta käsitteellistä
eroa niiden välillä ei ole. Ks. Annola 2003, s. 304. Annola lisää, että täydentäminen edellyttää usein tulkintaa:
ensin on havaittava, onko tulkintakysymyksen vastaukseksi olemassa määräystä, ja jos on, seuraa määräyksen
tulkinta. Muussa tapauksessa on turvauduttava täydentämiseen. Täydentäminen voidaan myös nähdä tulkinnan
alakäsitteenä. Annola 2003, s. 305–308.
9
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merkitys sopimusvelvoitteiden määrittämisessä on kuitenkin niiden puutteellisuuden ja
yleisluontoisuuden vuoksi yleensä pienempi kuin perinteisissä sopimuksissa. Sopimusvelvoitteiden lopullinen sisältö muodostuu dynaamisessa sopimussuhteessa korostetusti sopimuksen ja sen toimintaympäristöä sääntelevien normien yhteisvaikutuksena.”14
Rakennusurakkasopimus on toimeksiantosopimus, jossa urakoitsija ja rakennuttaja sopivat
tietyn työntuloksen aikaansaamisesta ja siitä maksettavasta hinnasta.15 Urakkasopimuksessa
myös määritetään sekä urakoitsijan että tilaajan vastuut ja velvollisuudet.16 Urakkasopimus
voi koskea uudisrakennusta taikka jo olemassa olevan rakennuksen tai rakennelman korjaamista tai parannustyötä. Urakka voi liittyä talonrakentamiseen, mukaan lukien asunnot ja
toimitilat, maanrakennukseen tai esimerkiksi infrastruktuurin, kuten teiden, satamien ja lentokenttien rakentamiseen. Urakkasopimukset voidaan jaotella myös sen mukaan, onko niissä
kyse asuinrakentamisesta vai muusta rakentamisesta. Sellaisilla asuinrakentamisen urakkasopimuksilla, joiden osapuolina on kuluttajia taikka asunto-osakeyhtiöitä, on täysin omia
ominaispiirteitä ja sisällöllisiä yksityiskohtia. Lisäksi sopimusperusteiset muotovaatimuskysymykset liittyvät lähes yksinomaan elinkeinonharjoittajien välisiin sopimussuhteisiin. Kuluttajia suojaava lainsäädäntö saattaa paikoin kieltää kokonaan sellaiset muotoon liittyvät
sopimusehdot, joita ei yritysten välisessä sopimustoiminnassa olisi edes pidettävä ankarina.17
Juuri näiden erityispiirteidensä vuoksi kuluttajasopimukset sekä asunto-osakeyhtiöiden
kanssa tehtävät sopimukset on rajattu tämän tutkielman käsittelyn ulkopuolelle.18
Urakkasopimuksella tarkoitetaan YSE 1998:ssa kirjaimellisesti samaa kuin urakkasopimusasiakirjalla.19 Mielestäni myös rakennusurakkasopimusten kontekstissa käsite sopimus on
14

Annola 2003, s. 260, 275–278, 280, 302.
Erma 1955, s. 2; Erma 1974, s. 12, 97; Erma 1991, s. 13 alaviite 8; Hagmark 2019, s. 33; Halila – Hemmo
2008, s. 49; Laine 2005, s. 29, 32; Liuksiala – Stoor 2014, s. 17; Perätalo 2020, s. 1; Ryynänen 2016a, s. 587;
Ryynänen 2016b, s. 26, 148; Samuelsson 2011, s. 17, 33; Simola 1982, s. 662.
16
Erma 1966, s. 4; Laine 2005, s. 32.
17
Halila – Hemmo 2008, s. 49; Norros 2008, s. 184.
18
Luonnollisesti myös kuluttajien kanssa tehtävät urakkasopimukset ja muut asuinrakentamisen urakkasopimukset ovat urakkasopimuksia, ja monet urakkasopimusten yleisemmistä opeista tai teorioista koskevat tietenkin myös niitä. Samaan tapaan asuinrakentamisen kysymyksiä ei ole kategorisesti rajattu ulkopuolelle, mutta
niiden erityispiirteitä ei tässä tekstissä kuitenkaan huomioida. Kuluttajasopimuksista Halila – Hemmo 2008, s.
26, 50–51, 57. Halila ja Hemmo huomauttavat, että kuluttajalainsäädäntö ei kuitenkaan varsinaisesti ole ohjannut kuluttajarakennusurakkaa liikerakentamisesta merkittävästi poikkeavaan suuntaan. Halila – Hemmo
2008, s. 51.
19
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 1998, s. 3. Valinta on havainnollinen toisaalta myös Ahokkaan et al. sekä Haapion ja Sipilän mainitsemien sopimuskäsitysten kannalta, joissa sopimus jaetaan sopimuksen näkyvään ja näkymättömään osaan. Näkyvään osaan kuuluu nimenomaan sopimusasiakirjat liitteineen,
näkymättömään lähtökohtaisesti kaikki muu. Tällainen sopimuskäsitys korostaa kuitenkin nähdäkseni liiaksi
sopimusasiakirjaa kaiken muun sopimukseen vaikuttavan aineiston kustannuksella ja voi luoda harhaanjohtavan kuvan sopimuskokonaisuudesta. Ahokas et al. 2014, s. 14–17; Haapio – Sipilä 2013, s. 27, 40. Sopimuskäsitteen sinänsä mielenkiintoiseen määrittelyyn ei tässä perehdytä enempää.
15
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on ymmärrettävä laajemmin. Urakkasopimuksesta puhuttaessa tarkoitetaankin tässä tekstissä osapuolten välistä sopimusta kokonaisuudessaan, johon kuuluvat sopimusasiakirjat,
kaupalliset ja tekniset asiakirjat sekä suullisesti sovitut seikat. Niiden mahdollisessa tulkinnassa voidaan tulkinta-aineistona käyttää lain säännöksiä, hyvää rakennustapaa, kauppatapaa tai osapuolten välistä käytäntöä sekä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.20
Rakennusprojektien yleisiä riidanaiheita ovat erilaiset muoto- ja menettelytapamääräykset,
näiden määräysten laiminlyönti sekä laiminlyönnin oikeudelliset seuraamukset.21 Tämän tutkielman aiheena on rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin liittyvien muoto- ja menettelytapamääräysten tulkinta. Erityisesti tarkastelun alla ovat YSE 1998 -ehdot, mutta myös
aiempia rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja tarkastellaan, kuitenkin lähinnä vertailun
vuoksi, tai jos niihin perustuva oikeusohje on edelleen katsottava päteväksi. Mahdolliset
merkittävät eroavaisuudet sopimusehtojen sisällöissä ja sanamuodoissa on pyritty asianmukaisesti huomioimaan. Samoin vertailun vuoksi on paikoin kohtuullisessa määrin nostettu
esiin myös ulkomaista sopimusoikeuskirjallisuutta ja -käytäntöä niin yleisistä sopimusoikeudellisista kysymyksistä kuin rakennusurakoistakin.
Tutkielmassa käytetään toistensa synonyymeinä termejä rakennusurakkasopimus ja urakkasopimus. Käsitteellistä eroa niiden välillä ei ole. Lisäksi urakkasopimus pyritään hahmottamaan mahdollisimman yksinkertaisessa perusmuodossaan, ja sen osapuolia kutsutaankin tilaajaksi ja urakoitsijaksi. Joissain kohdin tilaajan sijaan saatetaan puhua rakennuttajasta,
joka toisaalta merkitsee tutkielman kokonaisuuden kannalta samaa kuin tilaaja.22
Tutkielmassa ei yksityiskohtaisesti selosteta eri urakkatyyppien eroja siltä varalta, että joissakin urakkasopimustyypeissä ja tietyissä tilanteissa saattavat YSE:n muoto- ja menettelytapamääräykset olla relevantimpia kuin toisissa. Eri urakkasopimustyyppejä koskevat merkitykselliset huomiot ja relevantit eroavaisuudet on kuitenkin pyritty asianmukaisesti huomioimaan muoto- ja menettelymääräyksiä käsittelevissä käsittelykappaleissa. Lähtökohtaisesti YSE:n muoto- ja menettelytapamääräykset koskettavat kaikenlaisia urakkamuotoja23.24

20

Omaksumani sopimuskäsitys muistuttaakin enemmän Hemmon sopimuskäsitystä (2003a, s. 563). Ks. myös
Ahokas et al. 2014, s. 14–17; Haapio – Sipilä 2013, s. 34, 38, 358; Pohjonen 2002, s. 14–17. Ks. sopimuksen
tulkintaan sovellettavien normien hierarkiasta jakso 3.1.
21
Laine 2008, s. 689.
22
Katso määritelmistä Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 1998, s. 3.
23
Sillä erotuksella, että merkittävä osa muoto- ja menettelytapamääräyksistä liittyy lisä- ja muutostöiden systematiikkaan, joka ei kaikissa urakkatyypeissä ole aivan samanlainen. Esimerkiksi laskutyöurakkaan lisä- ja
muutostöiden käsitteet sopivat huonosti. Ks. Erma 1966, s. 24 alaviite 12; Ryynänen 2016b, s. 153.
24
Ryynänen 2016b, s. 153.
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Lähdeaineistona tässä tutkielmassa on itseoikeutetusti käytetty YSE:ä sekä sitä tulkitsevaa
materiaalia, kuten oikeuskirjallisuutta. Oikeuskäytännöstä esiin on yleisistä tuomioistuimista samoin kuin välitystuomioistuinkäytännöstä nostettu joitakin tapauksia. Oikeuskäytännön merkityksellisyyttä tämän tutkielman lähdeaineistona rajoittaa kuitenkin sen suppea
saatavuus. Rakennusurakkariidat käsitellään usein välitysmenettelyissä, minkä vuoksi
yleistä oikeuskäytäntöä urakkariidoista on saatavilla vain vähän25. Lisäksi muuta kuin iäkästä
välitystuomioistuinkäytäntöä ei ole julkisesti saatavilla.26 Olemassa ja saatavilla oleville ratkaisuille on siis käytännön pakon sanelemana annettu suhteellisen suuri merkitys. Rakennusurakkariitakäytännön ja -kirjallisuuden lisäksi tutkielmassa on huomioitu yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, kirjoituksia sekä oikeuskäytäntöä, osin paikkaamaan merkittävät puutteet saatavilla olevassa urakkariitakäytännössä ja osin täydentämään rakennusurakkariitojen erityisyyksiä sopimusoikeuden yleisillä ominaispiirteillä ja korostamaan
rakennussopimusoikeuden asemaa yleisen sopimusoikeuden osana. Sopimusoikeuden keskeisenä tehtävänä urakkasopimusten alalla on sopimuksen dynaamisuuden riittävän ennakoitava hallinta niin, että sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden periaatteet pysyvät
voimassa.27
Tutkielmassa käytettyä metodia voi kuvata lainopiksi, sillä työssä pyritään tulkitsemaan ja
systematisoimaan voimassa olevaa oikeutta.28 Olen kuitenkin pyrkinyt laajentamaan näkökulmaani pelkästä kirjallisuuskatsauksesta jossain määrin myös muita tieteenaloja huomioon
ottavaksi, ja tutkielmassa esitetäänkin joitakin oikeustaloustieteellisiä, käyttäytymistieteellisiä ja kielitieteellisiä näkökulmia. Pääpaino argumentoinnissa ja systematisoinnissa on vahvasti oikeustieteellisellä tarkastelulla. Toivon kuitenkin tutkielmani tapahtumahorisonttia
laajennettuani, että on toisaalta selvää, ettei kysymys ole esimerkiksi kapeakatseisesta käsitelainopillisesta työstä, vaan oikeustieteellisen tutkielman ankkuroimisesta reaalimaailmaan,
jossa oikeudelliset ilmiöt ovat tosiasiassa kiinnostavia useiden tieteenalojen näkökulmista.29

25

Toisaalta Tieva (2009, s. 947–949) toteaa haastatteluaineistonsa perusteella, että suuri osa rakennusalan ja
ainakin kiinteistöpalvelualan riidoista ohjataan nimenomaan yleisiin tuomioistuimiin. Samoin Erma 1983, s.
VII. Näkemys ei vastaa omia tutkielman tekemisen aikaisia kokemuksiani. Kanssani samoin Erma 1974, s. 18
sekä Laine 2005, s. 8.
26
Laine 2005, s. 8; Laine – Laine 2006, s. 209; Ryynänen 2016b, s. 1–2. Ks. myös Erma 1983, s. VI–VII.
27
Ryynänen 2016b, s. 2, 93. Ks. myös Erma 1991, s. 9.
28
Lainopista ks. Aarnio 1988, s. 53. Lainopin menetelmästä urakkajuridiikassa ks. Laine 2005, s. 8.
29
Rakennusalan kiinnostavuudesta monen tieteen- ja tutkimuksen alan näkökulmista, ks. Pedersen 1958, s. 7;
Samuelsson 2011, s. 43.
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2

URAKKASOPIMUKSISTA

2.1

Poikkeuksellinen sopimustyyppi

Urakkasopimus on jo aiemmin todetulla tavalla poikkeuksellinen sopimustyyppi.30 Erityisyydestään huolimatta urakkasopimukset ovat osa myös varsin perinteistä sopimusoikeutta,
ja niinpä niihin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, kuten muotovapautta.31
Urakkasopimukseen ei sinänsä liity mitään muotovaatimuksia32, vaan se on pätevä vapaamuotoisenakin.33 Näyttövaikeuksien ja urakkasopimusten yksityiskohtaisuuden vuoksi urakkasopimus tehdään usein kirjallisena.34
Rakennusprojekteille on tyypillistä niiden pitkä kesto sekä erilaisten suoritusvelvollisuuksien ja myös eri sopimuspuolten suuri määrä.35

Kaavio 1: Rakentamisen eri osapuolet36.

Sopimussuhteen kesto ja taloudellisten panostusten määrä tekevät urakkasopimuksen osapuolista toisistaan riippuvaisia.37 Tilaajan ja urakoitsijan yhteistoimintasuhdetta kuvastavat
YSE:n määräykset urakoitsijan velvollisuudesta esittää tilaajalle hyväksyttäväksi
30

Erma 1974, s. 9; Samuelsson 2011, s. 17.
Hellner et al. 2006, s. 29; Norros 2008, s. 183. Urakkasopimusten asemasta ruotsalaisen sopimusoikeuden
osana Ruotsissa ks. Samuelsson 2011, s. 45.
32
Muotovaatimuksia sisältyy suoraan lain nojalla esimerkiksi kiinteistön kauppaan maakaaren (540/1995) mukaan.
33
Ahokas et al. 2014, s. 14; Norros 2008, s. 207.
34
Ahokas et al. 2014, s. 19; Halila – Hemmo 2008, s. 62; Norros 2008, s. 207–208; Rakennusteollisuus RT Oy
/ Talonrakennusjaosto 2005a, s. 43, 46; Simola 1982, s. 662.
35
Erma 1991, s. 14; Willborg 2018, s. 832.
36
Rakennusteollisuus RT Oy / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 9.
37
Hagmark 2019, s. 32; Nystén-Haarala 1998, s. 6; Ryynänen 2016b, s. 96; Tieva 2006, s. 244–245; Tieva
2009, s. 939–940, 949.
31
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tärkeimmät aliurakoitsijansa (YSE 7 §) sekä se, että tilaaja voi kieltäytyä näiden hyväksymisestä vain pätevästä syystä.
Urakkasopimukset ovat varsin häiriöherkkiä, ja varsinkin suurempia urakoita harvoin luovutetaan virheettöminä.38 Häiriöherkkyys ei kuitenkaan välttämättä merkitse erityisen hyvää
häiriönsietokykyä. Voitaneen arvioida, että esimerkiksi osapuolten moninaisuus sekä kiireinen aikataulu vähentävät resilienssiä erilaisille rakennusprojektin häiriötilanteille.39 Niinpä
myös urakkasopimuksen hallinta edellyttää kaikilta sopimusosapuolilta korostunutta lojaalisuutta sopimuskumppaneitaan kohtaan, mikä ilmenee esimerkiksi laajana tiedonantovelvollisuutena.40 Rakennusalalla myös osapuolten välistä reklamaatiovelvollisuutta pidetään
lojaliteettivelvollisuuden ilmentymänä. Joihinkin urakkasopimustyyppeihin saattaa sisältyä
vielä korostunut tiedonsaantitarve: esimerkiksi tavoite- ja kattohintaisessa urakassa tilaajalla
on hyvin korostunut tarve saada tietoonsa urakoitsijan lisäkorvausvaatimukset urakan aikana.41
Rakennusurakan kokonaisedun kannalta on kuitenkin joka tapauksessa hyödyllistä, jos sopimusosapuolet pyrkivät kohtuullisissa määrin ottamaan huomioon myös sopimuskumppaniensa edun.42 Rakennusprojektin menestyksekäs toteutuminen on yhtäältä kaikkien sopimusosapuolten etu, ja toisaalta rakennusprojektin eri tehtäväkokonaisuuksien toteuttaminen
edellyttää eri alojen ammattilaisten ja eri työkokonaisuuksista vastaavien tahojen suoritusten
yhdistämistä eheäksi kokonaisuudeksi.43 Tällaisessa projektissa osapuolten välisen luottamuksen tarve korostuu.44 Viime vuosina yleistyneet kansainväliset rakennusprojektit niitä
koskevine laajoine ja kansainvälisiä liityntöjä kerryttävine urakkasopimuksineen ovat omiaan entisestään monimutkaistamaan rakennusprojektin sopimuskokonaisuutta.45 Urakan

38

Hagmark 2019, s. 32; Haapio – Sipilä 2013, s. 13, 160; Laine 2005, s. 29. Ryynänen (2016b, s. 3) pitää
monia urakkasopimuksista kumpuavia riitaisuuksia sopimuksen dynaamisuuden ja staattisuuden välisen jännitteen purkautumisena.
39
Erma 1974, s. 236; Haapio – Sipilä 2013, s. 162; Isohanni 2015, s. 346; Niemistö 2014, s. 3.
40
Halila – Hemmo 2008, s. 65–67; Isohanni – Tulokas 2016, s. 101. Toisaalta on myös huomautettu, että
elinkeinonharjoittajien välisessä rakennusurakoinnissa osapuolilla voi olla myös korostunut selonottovelvollisuus (YSE 32 § sekä sitä tukeva YSE 26.3 §). Ks. Halila – Hemmo 2008, s. 65–69; Rakennusteollisuus RT ry
/ Talonrakennusjaosto 2005b, s. 40–42.
41
Laine 2008, s. 689; Tieva 2009, s. 949–950.
42
Ahokas et al. 2014, s. 16; Haapio – Sipilä 2013, s. 160; Halila – Hemmo 2008, s. 49. Tieva 2006, s. 247.
Urakkasopimuksen sopimusosapuolia kuvataankin usein ”vastapuolten” tai ”osapuolten” sijaan korostuneesti
”sopimuskumppaneiksi”, minkä luullakseni tietoisen kielellisen valinnan motiivi on mielestäni selvä. Ks. Haapio – Sipilä 2013, s. 356; Tieva 2006, s. 240.
43
Haapio – Sipilä 2013, s. 46, 57–58, 356; Samuelsson 2011, s. 46.
44
Samuelsson 2011, s. 29; Tieva 2006, s. 242. Tieva kuvaa (2009, s. 949) luottamusta ”sosiaaliseksi mekanismiksi, joka tekee tulevaisuuteen suuntautumisen mahdolliseksi.”
45
Kansainvälisistä rakennusprojekteista ks. Tieva 2009, s. 934, 938.
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monimutkaista sopimusrakennetta voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla kaaviolla, jossa
on kuvattu rakennusurakan ja siihen liittyvän tarvikekaupan sopimussuhteita ja niissä sovellettavia vakiosopimusehtoja:

Kaavio 2: Esimerkki urakoinnin ja tarvikekaupan sopimussuhteista ja niissä sovellettavista vakioehdoista.46

Sopimuksen valmistelutoimet, sopimusehdoista neuvotteleminen, riskit ja riskienhallinta,
ennakollinen varautuminen riitaisuuksiin sekä oikeusperiaatteiden tärkeä rooli oikeuslähteenä korostuvat pitkäkestoisissa sopimuksissa. Kaikilla mainituilla tekijöillä on merkitystä
osapuolen sopimushallinnan kannalta.47 Mainituista erityisesti oikeusperiaatteita on kuitenkin vaikeaa saattaa sopimussuhteessa kirjalliseen muotoon. Ne aktualisoituvatkin lähinnä
esimerkiksi sopimuksen aukkojen täydentämiseksi taikka tilanteissa, joissa sovellettava sopimusehto on tulkinnanvarainen.48

46

Haapio – Sipilä 2013, s. 47. Tässä tutkielmassa mielenkiinnon kohteena ovat urakkasopimukset, eli kuviossa
rakennuttajan ja pääurakoitsijan ja pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden väliset sekä rakennuttajan, pääurakoitsijan sekä sivu-urakoitsijoiden välisessä kolmiossa tapahtuvat sopimussuhteet. Rakennusurakan sopimussuhteista ks. myös Perätalo 2020.
47
Erma 1966, s. VII; Norros 2008, s. 204; Pohjonen 2002, s. VII; Tieva 2009, s. 941, 949, 953.
48
Jatkola 1970, s. 9; Tieva 2006, s. 246; Tieva 2009, s. 954.
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2.2

YSE 1998 -ehdot

Suomessa sen paremmin kuin muissakaan Pohjoismaissa ei ole rakennusurakkasopimuksia
koskevaa erityislainsäädäntöä.49 Niinpä urakkasopimusten lainsäädännöllinen pohja lepää
yleislainsäädännön, kuten varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929,
”OikTL”) varassa.50 Myös sopimusoikeuden yleisillä opeilla on tehtävänsä urakkasopimuksia koskevana normilähteenä.51 Erityislainsäädännön puutetta urakkasopimusoikeuden alueella paikkaavat Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry:n vahvistamat rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998.52 YSE 1998 -ehtoja on valmistellut Rakennusteollisuuden Keskusliitto ry, Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry ja Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry. Valmisteluvaiheessaan YSE 1998 -ehtojen luonnos kiersi lausuntokierroksella lukuisia muitakin rakennus-, talotekniikka- ja rakennustuotealan järjestöjä, ja laajan
valmistelun vuoksi YSE:ä on luonnehdittu tilaaja- ja urakoitsijaosapuolten yhdessä sopimiksi ehdoiksi.53 Urakkasopimuskäytännössä YSE:llä on hyvin vakiintunut asema54. Rakennusurakkasopimusten tutkimiseen kuuluu olennaisena osana perehtyminen YSE:n määräyksiin.55 Urakkakäytännössä saaneen asemansa sekä yksityiskohtaisuutensa56 perusteella YSE

49

Ahokas et al. 2014, s. 15; Haapio – Sipilä 2013, s. 41; Hagmark 2019, s. 33; Halila – Hemmo 2008, s. 24,
52; Hellner et al. 2006, s. 29, 136; Källenius – Källenius 1958, s. 4; Laine 2005, s. 32; Pedersen 1958, s. 8;
Samuelsson 2011, s. 5. Rakentamisen laadusta, teknisistä kysymyksistä, kaavoituksesta ja muista sinänsä rakentamiseen tiiviisti liittyvistä aiheista on toki olemassa yksityiskohtaistakin lainsäädäntöä, mutta sopimusoikeudellisen tutkielman kannalta ne eivät ole kiinnostavia, ja siksi ne tässäkin tekstissä pitkälti sivuutetaan.
Ahokas et al. 2014, s. 15; Halila – Hemmo 2008, s. 49; Liuksiala – Stoor 2014, s. 17. Toisaalta monet muutkin
liike-elämän sopimustyypit ovat jossain määrin (erityis)lailla säätelemättömässä tilassa. Erma 1974, s. 3; Erma
1991, s. 9; Halila – Hemmo 2008, s. 4, 25–26. Kiinnostavaa on, että Ruotsissa on silloin tällöin päädytty tutkimuksessa tulkitsemaan irtaimen kaupan oikeussääntöjä analogisesti rakennusurakkaan. Vastaavaa ei juuri ole
kokeiltu Suomessa. Halila – Hemmo 2008, s. 54.
50
Simola 1982, s. 662, 665; Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2008, s. 3, 5. Toisaalta joiltain osin lainsäädäntöä sovellettavuus urakkasopimuksiin on nimenomaisesti rajattu ulkopuolelle: näin esimerkiksi kauppalain (355/1987) 2 §:n mukaan. Ruotsissa vastaava säännös on köplagen (1990:931) 2 §:ssä. Muiksi rakennusurakkaan tyypillisesti sovellettaviksi laeiksi mainitaan yleensä korkolaki (633/1982), velan vanhentumisesta annettu laki (728/2003) ja takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annettu laki (361/1999). Ahokas et al.
2014, s. 15.
51
Erma 1991, s. 9; Halila – Hemmo 2008, s. 4; Samuelsson 2011, s. 15.
52
Vastaavaan yleisten sopimusehtojen dominoimaan rakennusalan sopimuskenttään on päädytty laajalti myös
muissa Pohjoismaissa. Hagmark 2019, s. 36; Halila – Hemmo 2008, s. 52; Källenius – Källenius 1958, s. 4;
AB 04 -ehdoista Samuelsson 2011, s. 5. Rakennusalan yleisten sopimusehtojen historiasta ks. Erma 1991, s.
12–16; Ryynänen 2016b, s. 24–26.
53
Ahokas et al. 2014, s. 3; Haapio – Sipilä 2013, s. 41; Halila – Hemmo 2008, s. 52. Epätasapainoisista sopimusosapuolista ja yleisistä sopimusehdoista ks. Hemmo 2003a, s. 147.
54
Ahokas et al. 2014, s. 3; Klementjeff 2013, s. 3; Laine 2005, s. 7, 34; Niemistö 2014, s. 14; Rakennusteollisuus
RT Oy / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 43; Ryynänen 2016b, s. 25.
55
Ahokas et al. 2014, s. 3; Haapio – Sipilä 2013, s. 120, 162; Halila – Hemmo 2008, s. 52–53; Ryynänen 2016a,
s. 587; Simola 1982, s. 665.
56
Yksityiskohtaisuudestaan huolimatta YSE-ehtoja laadittaessa ei ole pyritty tyhjentävyyteen. Tästä huolimatta silloin tällöin rakennusalan asiantuntijat pitävät YSE:ä liian tarkkana ja osapuolia rajoittavana. Halila –
Hemmo 2008, s. 54.
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on joskus katsottu käytännössä lain tasoiseksi sääntökokoelmaksi.57 YSE:n on katsottu ilmentävän yhtäältä sopimusoikeuden yleisiä periaatteita ja toisaalta rakennusalan erityisiä
piirteitä.58 YSE:n vakiintuneisuudesta rakennusalalla kertoo myös se, että YSE:ä on pidetty
joskus rakennusalalla soveltuvana tapaoikeutena. Sen määräyksiä on saatettu soveltaa ainakin rajallisesti jopa sopimuksiin, joiden osaksi osapuolet eivät ole ottaneet YSE:n määräyksiä.59 Kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on kuitenkin myös katsottu, että YSE-ehdot eivät
ole voimassa rakennusalalla kauppatapana60.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2007:41 oli kysymys alistetun sivu-urakoitsijan
pääurakoitsijaa kohtaan esittämistä määrältään yksilöidyistä vaatimuksista vasta tilaajan ja
urakoitsijoiden välillä toimitettujen loppuselvitysten jälkeen. Sivu-urakoitsija oli aiemmin
esittänyt vaatimuksensa määrältään yksilöimättöminä. KKO huomautti, että vaikka tilaajan
ja pääurakoitsijan sekä tilaajan ja sivu-urakoitsijan välisessä suhteessa oli sovellettava YSE
1983:n 55 ja 60 §:iä, joiden mukaan vaatimukset oli esitettävä määräajassa, ei vastaavia
määräyksiä voinut soveltaa pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan välisessä suhteessa, kun
niin ei ollut sovittu. YSE 1983:sta ei myöskään voinut johtaa yleistä periaatetta, joka olisi
tapauksessa rajoittanut sivu-urakoitsijan oikeutta esittää vaatimuksia pääurakoitsijaa kohtaan. KKO tosin huomautti, että urakoitsijoiden edun mukaista olisi ollut selvittää keskinäiset vastuunsa samoin kuin tilaajan ja urakoitsijoiden välillä oli menetelty, eli ennen taloudellisia loppuselvityksiä. Laista tai osapuolten välisestä sopimuksesta ei kuitenkaan tällaista velvollisuutta johtunut.61 Ratkaisu korostaa lisäksi sopimusoikeuden olennaista sääntöä, jonka mukaan sopimusvastuussa voi olla vain sellainen osapuoli, jolla on sopimussuhde.62

Yleisten sopimusehtojen laaja käyttö tietyllä toimialalla on omiaan lisäämään toimialan kokonaistehokkuutta. Yleiset sopimusehdot vähentävät erityisesti sopimusten laadintaan

57

Merkittäviä eroavaisuuksiakin tietenkin on: YSE ei ole laki, jossa osapuolten velvollisuuksista säädettäisiin,
minkä vuoksi sopimusosapuolten on itse kiinnitettävä erityistä huomiota oman sopimuksensa valmisteluun.
Ahokas et al. 2014, s. 13; Haapio – Sipilä 2013, s. 120; Halila – Hemmo 2008, s. 52; Hemmo 2003a, s. 146.
58
Halila – Hemmo 2008, s. 26, 52, 54; Rakennusteollisuus RT Oy / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 43.
59
Myös suomalainen urakkasopimusoikeuden tutkimus perustuu pitkälti YSE-ehtojen tutkimukseen, ja urakkajuridiikan oikeuskäytäntö koostuu lähes yksinomaan ratkaisuista, joihin on sovellettu YSE-ehtoja. Haapio –
Sipilä 2013, s. 41; Halila – Hemmo 2008, s. 53–54; Hemmo 2003a, s. 147. Toisaalta Hagmark huomauttaa
(2019, s. 36), että vaikka YSE-ehdot ja rakennusalan käytännöt on alan tutkimuksessa luonnollisesti huomioitava, on ongelmat viime kädessä ratkaistava sopimusoikeuden yleisten oppien avulla. Ruotsin osalta Adlercreutz ja Gorton (2010, s. 68) esittävät, että yleisten sopimusehtojen pitämisen lain tasoisena oikeuslähteenä
on oltava korkean kynnyksen takana.
60
Erma 1991, s. 10; Haapio – Sipilä 2013, s. 43; Ryynänen 2016b, s. 25. Ruotsin osalta ks. Samuelsson (2011,
s. 53–59), joka huomauttaa, että yleiset sopimusehdot itsessään saattavat kyllä ilmentää alalla vallitsevaa tapaa.
Samoin Hellner et al. 2006, s. 139 ja Sandvik 1960, s. 67–70.
61
KKO 2007:41.
62
Isohanni – Tulokas 2016, s. 103.
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liittyviä transaktiokustannuksia, mistä yleisesti merkittävillä toimialoilla seurauksena voivat
olla myös laajat yhteiskunnalliset hyödyt. Lisäksi huolellisesti ja esimerkiksi juridista apua
käyttäen laaditut sopimusehdot ovat tavallisesti selkeitä sekä käytännön tilanteissa toimivia
ja ennustettavia, mitä yksittäisten sopimusosapuolten in casu laatimat sopimukset eivät välttämättä olisi.63 Yleisten sopimusehtojen käyttö voi myös lisätä yhdenvertaisuutta alan eri
toimijoiden kesken, jos merkittävä osa eri tahojen välisistä sopimuksista tehdään olennaisilta
osin vastaavin ehdoin.64 Toisaalta laadukkaat yleiset sopimusehdot vähentävät erityislainsäädännön tarvetta, mikä voi lisätä sopimuskäytännön joustavuutta.65
Yleisesti sovelletut alan sopimusehdot voivat myös aiheuttaa hankaluuksia, jos niistä poikkeaminen ei käytännössä ole osapuolille mahdollista tai se on hankalaa. Yleisten sopimusehtojen vakiintuneisuus vähentää osapuolten todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa niiden mukaan solmittujen sopimusten tarkempaan sisältöön. Tällöin riskinä on, että sopimuksen sisältö ei vastaa osapuolten tarkoitusta, taikka sopimuksen sisältö tiedetään jo sopimisvaiheessa toimimattomaksi tai tehottomaksi.66 Laajassa käytössä olevien yleisten sopimusehtojen kokonaistaloudellista merkitystä vähentää toisaalta myös se, että vaikka ne teknisesti
tulevat osaksi sopimusta niihin viittaamalla, ei toinen osapuoli välttämättä pelkän viittauksen
perusteella tutustu yleisten sopimusehtojen sisältöön, tai se voi olla hankalaa, mikä merkitsee sopimusriskiä.67 Toisaalta rakennusalan YSE 1998 -ehdot voi kuka vain tilata Rakennustietosäätiöltä, ja niiden sisältö on rakennusalalla laajalti tunnettu ja tunnustettu. Lisäksi poikkeaminen YSE:n määräyksistä tarpeen mukaan on urakkasopimuksen osapuolille yksinkertaista.68
Yleisten sopimusehtojen käytön kokonaistaloudellisen hyödyn voi asettaa kyseenalaiseksi
ehtojen epäselvyys tai ehdoista aiheutuvat muut kiistanalaisuudet. Epäselvyydet tai epäjohdonmukaisuudet saattavat johtaa kannustamaan alalla opportunistiseen tai tehottomaan toimintaan, mikä helposti vesittää yleisten sopimusehtojen käytön tarkoituksenmukaisuuden
ainakin taloudellisessa tehokkuusmielessä. Mitä tulee YSE-ehtoihin, ei tulkinnallisilta ongelmilta ole täysin vältytty. Se korostaa sinänsä itsestään selvää näkökulmaa, että myös

63

Erma 1974, s. 16, 41; Erma 1991, s. 9, 13; Hemmo 2003a, s. 145; Laine 2008, s. 691; Samuelsson 2011, s.
21–23.
64
Erma 1974, s. 5; Hemmo 2003a, s. 146; Samuelsson 2011, s. 22.
65
Halila – Hemmo 2008, s. 26. Rakennusteollisuus RT ry / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 7.
66
Erma 1974, s. 15.
67
Erma 1974, s. 5.
68
Halila – Hemmo 2008, s. 53.
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YSE-ehtojen kriittinen tarkastelu on edelleen tarpeellista.69 Tähän olen omalta osaltani tutkielmassani pyrkinytkin.
Yleiset sopimusehdot tulevat osaksi sopimusta vain, jos niillä on jokin liityntäperuste sopimukseen.70 Riittävän vahva liityntä edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Jos yleiset sopimusehdot on yksipuolisesti laadittu taikka epätasapuoliset osapuolten kesken, vaaditaan vahvempi liityntä niiden tulemiseksi sopimuksen osaksi. Osapuolten yhdessä taikka kolmannen
tahon laatimat sopimusehdot taas eivät edellytä yhtä vahvaa liityntää. Lisäksi sopimuksen
solmiminen ammattimaisten osapuolten kesken madaltaa edelleen liittymäperusteen merkittävyyskynnystä.71 Laajan valmistelunsa vuoksi YSE-ehtoja on pidetty varsin tasapuolisena
kaikille rakennusurakan osapuolille, eikä heikomman osapuolen erityistä suojaamista ole pidetty tarpeellisena.72
Vahvin liityntä on se, että osapuolet ilmoittavat yleisten sopimusehtojen soveltamisen heidän välisessään sopimuksessa. Mahdollista on myös, että yleiset sopimusehdot otetaan
osaksi fyysistä sopimusasiakirjaa, esimerkiksi sen liitteeksi taikka asiakirjan lopuksi. Yleisiin sopimusehtoihin voidaan myös vain viitata. Edelleen mahdollisena, jos kohta nimenomaista tahdonilmaisua heikompana, liityntänä pidetään osapuolten välistä aiempaa sopimuskäytäntöä.73 Yleisessä sopimusoikeudessa on lisäksi arvioitu, että pelkkä kauppatapa
voisi olla mahdollinen liityntä ainakin tilanteissa, joissa alan tapa tiettyjen sopimusehtojen
käytöstä on vahvasti vakiintunut.74
Liitynnän puuttuessa yleiset sopimusehdot eivät tule sopimuksen osaksi. Halilan ja Hemmon
mainitsemaa YSE:n heijastusvaikutusta myös sen ulkopuolisiin sopimuksiin75 on pidettävä
poikkeuksena pääsäännöstä, jonka mukaan sopimusosapuolilla on kompetenssi päättää
YSE:n ottamisesta sopimuksensa osaksi.76 Toisaalta esimerkiksi välitysratkaisussa 4/1990

69

Halila – Hemmo 2008, s. 52–54.
Erma 1991, s. 10–11; Halila – Hemmo 2008, s. 52; Hellner et al. 2006, s. 138–139; Hemmo 2003a, s. 150;
Laine 2005, s. 35.
71
Laine 2005, s. 35.
72
Laine 2005, s. 36. Suurimpana poikkeuksena mainitusta pääsäännöstä on grynderiurakointi. Ks. Halila –
Hemmo 2008, s. 52–53; Liuksiala – Stoor 2014, s. 271; Rudanko 1982.
73
Erma 1991, s. 11–12; Laine 2005, s. 35–36. Voitaneen toisaalta kysyä, pitäisikö sopimuskäytännöstä poikkeaminen nähdä pikemminkin nimenomaisena tarkoituksena muuttaa osapuolten välistä sopimuskäytäntöä,
eikä olettaa sen jatkuvan samanlaisena.
74
Hemmo 2003a, s. 150.
75
Halila – Hemmo 2008, s. 53—54.
76
Erma 1974, s. 41; Haapio – Sipilä 2013, s. 41. Ruotsin osalta ks. Samuelsson 2011, s. 23.
70

13

rakennusurakan yleiset sopimusehdot katsottiin maan tavan veroisiksi yleisiksi periaatteiksi,
jotka ammattilaisen voitiin edellyttää tuntevan77.
YSE:n täydentävää suhdetta urakkasopimukseen voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla:

Kaavio 3: YSE:n urakkasopimusta täydentävä vaikutus.

77

Välitystuomio 4/1990. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen yleistäminen tapaoikeudeksi taikka sen kaltaiseksi oikeuslähteeksi merkitsee urakkasopimusoikeuden erityispiirteiden korostamista yleisessä sopimusoikeudellisessa kontekstissa. Ks. Samuelsson 2011, s. 46.
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3

SOPIMUSTEORIASTA

3.1

Sopimuksen syntyminen ja tulkinta

OikTL:n lähtökohta on, että sopimus syntyy tarjouksen ja siihen annetun hyväksyvän vastauksen perusteella.78 Teoreettisemmasta ja sallivammasta näkökulmasta katsottuna kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus voi syntyä myös muilla tavoin, kun sopimusosapuolet ovat
yksimielisiä tahtomastaan oikeustilan muutoksesta79. Yksimielisyyttä ilmaistaan osapuolten
yhteisellä tahdonilmaisulla. Tällaista tahdonilmaisua voi ilmentää kirjallinen tai suullinen
sopimus taikka osapuolten käyttäytyminen tietyllä tavalla.80
Konkludenttisella sopimuksella tarkoitetaan osapuolten toiminnan perusteella muotoutunutta sopimusta. Tällaisina sopimuksina on pidetty matkustamista julkisella kulkuneuvolla
sekä pysäköintiä maanomistajan valvomalle pysäköintialueelle.81 Eräänlaisena konkludenttisena sopimisena voidaan pitää myös tapauksia, joissa sopimusosapuolet ajan kuluessa
toimivat jollakin tavalla vastoin välistään sopimusta. Tällöin voidaan katsoa, että muodostunut käytäntö on muuttanut sopimusta.82 Tarkkaan ottaen OikTL:n peruslähtökohta sopimuksen syntymiselle ei usein toteudu esimerkiksi rakennusalalla, jossa tyypillisempiä sopimisen mekanismeja voivat olla tarjouspyyntö—tarjous—tilaus—tilausvahvistus-tyyppiset rakenteet83.

Sopimuksen sisältö, eli sopimusosapuolten tarkoitusta ilmentävä oikeuksien ja velvollisuuksien kokonaisuus, täsmentyy sopimusehtojen avulla. Sopimusosapuolet voivat lähtökohtaisesti vapaasti sopia keskinäistensä oikeuksien ja velvollisuuksien sisällöistä.84 Erityisesti kirjallisissa sopimuksissa sopimuksen sisällön tulkinta voi olla vaivatonta. Mikäli sopimuksen
sisällöstä, eli toisin sanoen osapuolten tarkoituksesta, ei pelkkien sopimusehtojen valossa
voi saada tarpeeksi selvää kuvaa, on tulkintaa laajennettava välittömän sopimustekstin ulkopuolelle.85 Tällöin sopimustulkinnassa käytetään varsinaisen sopimustekstin lisäksi myös
78

Sopimuksen syntymisestä ks. Aho 1968, s. 28; Nystén-Haarala 1998, s. 17.
Oikeustoimen määritelmästä ks. Aho 1968, s. 28.
80
Halila – Hemmo 2008, s. 60–62.
81
Jälkimmäisestä esimerkistä ks. KKO 2010:23.
82
Ks. esim. välitystuomio 1/1966.
83
Haapio – Sipilä 2013, s. 38; Tieva 2009, s. 941. Lisäksi kokonaan oma aihealueensa on urakoita koskevat
tarjousmenettelyt, joihin ei tässä syvennytä enempää. Ks. Rakennusteollisuus RT Oy / Talonrakennusjaosto
2005a, s. 24–41, jossa tarjousmenettelyn vaiheita on selostettu yksityiskohtaisesti.
84
Hagmark 2019, s. 37.
85
Erma 1966, s. 4; Gorton 2020, s. 857–858. Gorton huomauttaa (2020, s. 856) lisäksi, että ”[d]et är väl
numera en allmänt erkänd sanning, att en utrerad bokstavstolkning inte går att upprätthålla.” Vaikka sopimuksen sisältö usein täsmentyy ja joskus jopa riittävästi tyhjentyy sopimusehtojen avulla, on muistettava, että
juridis-teoreettisesta näkökulmasta katsottuna sopimukseen sovellettavien normien hierarkiassa ylin paikka
kuuluu pakottavalle lainsäädännölle. Kysymys realisoituu erityisesti tilanteissa, joissa sopimuksen sisältöön
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muita sopimukseen vaikuttavia oikeuslähteitä86. Sopimuksiin sovellettavien normien luonnetta ja niiden keskinäistä etusijajärjestystä voidaan kuvata seuraavalla luettelolla:
1. pakottava lainsäädäntö87
2. sopimusehdot88
3. osapuolten vakiintunut käytäntö
4. alalla vallitseva kauppa-, rakennus- tai muu hyvä tapa89
5. tahdonvaltainen lainsäädäntö.
Tämän tutkielman kannalta erityisen kiinnostuksen kohteena on erityisesti kohta 2. Se voidaan nähdäkseni YSE:ä soveltavien urakkasopimusten alalla jakaa vielä kahteen alaluokkaan:
2a. sopimusosapuolten tarkoitus
2b. YSE:n määräysten tarkoitus.
Mikäli myös ryhmät 2a ja 2b ovat keskenään ristiriidassa, on niidenkin keskinäinen etusijajärjestys ratkaistava. Vaikka yksilöllisiä sopimuksia tulkitaan sinänsä samoin kuin yleisiä
sopimusehtoja, on oikeuskirjallisuudessa esitetty, että yleisten sopimusehtojen tarkoitus voi
ristiriitatilanteessa olla merkittävämpi tulkintalähde kuin sopimusosapuolten tarkoitus

vaikuttavat normit ovat keskenään ristiriidassa. Tällöin sovellettavien normien etusijajärjestys voi ratkaista
ristiriidan. Hemmo 2003a, s. 563.
86
Haapio – Sipilä 2013, s. 12, 14; Hemmo 2003a, s. 563.
87
Pakottavaa lainsäädäntöä on erityisesti kuluttajansuoja-, huoneenvuokra-, asuntokauppa-, vero-, kilpailuvanhentumis- ja indeksilainsäädännössä. Elinkeinonharjoittajien välisiin sopimuksiin ei kuitenkaan välttämättä
sovelleta pakottavaa lainsäädäntöä lainkaan. Haapio – Sipilä 2013, s. 42; Halila – Hemmo 2008, s. 26; Laine
2005, s. 9. Kuluttajasopimuksista Halila – Hemmo 2008, s. 26, 50–51, 57.
88
Sopimusvelvoitteet jaotellaan joskus sopimuksen näkyvään ja näkymättömään osaan. Tällöin sopimusehdot
muodostavat näkyvän osan ja muut normit sopimuksen näkymättömän osan. Jaottelu korostaa nähdäkseni kuitenkin liiaksi sopimusasiakirjaa sopimussuhteeseen vaikuttavien muiden seikkojen kustannuksella ja on jokseenkin harhaanjohtava. Ks. esim. Ahokas et al. 2014, s. 14–17; Haapio – Sipilä 2013, s. 27, 40; Tieva 2009,
s. 942.
89
Kauppatavan merkitys sopimustulkinnassa korostuu silloin, kun alaa koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole.
Tällöin tulkinnan käytännön perustan muodostavat yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja alan hyvä tapa.
Kuvailtu tilanne on nimenomaan rakennusalalla, jossa urakkasopimuksia koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole.
Niinpä hyvä rakennustapa on olennainen oikeuslähde urakkasopimusten tulkinnassa. Myös YSE:ssä on tunnustettu hyvän rakennustavan merkitys (YSE 1.3 § ja 8.2 § b k), ks. Erma 1974, s. 354. Hyvästä rakennustavasta ks. Laine 1993, s. 85–107; KKO 1972 II 84; KKO 1981 II 99; KKO 1982 II 35; KKO 1982 II 175; KKO
1984 II 187; HelHO 27.6.1984 205; THO 6.7.1984 458; THO 12.2.1991 203, S 89/1213; HelHO 13.11.1991
1703, S 90/224; välitystuomio 21/1974; välitystuomio 8/1976; välitystuomio 9/1976; välitystuomio 40/1981;
välitystuomio 65/1983; välitystuomio 68/1986.
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ainakin, kun osapuolten tarkoitus ei ole ilmeinen.90 Vaikka sopimusta ei ole tarkoituksenmukaista tulkita osapuolten (yhteisen) tahdon ja tarkoituksen vastaisesti, on painoarvoa annettava myös sille seikalle, että osapuolet ovat sitoutuneet yleisten sopimusehtojen määräyksiin.91 Sopimusosapuolten, jotka viittaavat yleisiin sopimusehtoihin normilähteenä mutta haluavat poiketa osasta yleisten sopimusehtojen määräyksistä, onkin suositeltavaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti määritellä, mitä osia tai yksittäisiä yleisten sopimusehtojen määräyksiä ei heidän välisessään sopimussuhteessa sovelleta. Sen sijaan yleisten sopimusehtojen ja niiden määräysten kanssa ristiriitaisten sopimusehtojen ottaminen sopimuksen osaksi
yhtä aikaa ja keskinäistä etusijajärjestystä ratkaisematta ei ole suositeltava menettely.92
Urakkasopimusten kannalta myös normiryhmällä 4 (hyvä rakennustapa) on usein merkitystä. Tämä on käynyt ilmi esimerkiksi hovioikeusratkaisuissa HelHO 15.5.1985 322, S
1983/82993 ja I-SHO 25.6.2015 381, S 15/9294.
3.2

Sopimuksen kielellinen tulkinta

Oikeus perustuu kieleen.95 Kieli ja sen alalajit, kuten oikeudellinen kieli, koostuvat käsitejärjestelmistä, jota ilmaistaan symbolisesti eli kielen avulla. Kieli luo todellisuutta, ei vain
heijasta sitä. Kielelliset valinnat muokkaavat reaalimaailman tosiseikkoja ja synnyttävät todellisuutta. Yhtä usein, kuin uudet ilmiöt luovat uutta kieltä, myös kieli luo ympärilleen uusia ilmiöitä.96 Enemmistö kaikista oikeustoimista perustuu kielen käyttämiseen.97 Valtaosassa
sopimuksista sopimuksen kieli on ratkaisevassa asemassa osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin nähden. Sopimuksen tulkinta perustuukin sopimuksen kielen tulkintaan. Sopimuksen irrottaminen sopimuksen kielestä ei ole mielekästä, eikä välttämättä mahdollistakaan.
Myös urakkasopimuksen kieltä sekä sen oikeudellisia, kaupallisia tai teknisiä näkökohtia voi
arvioida myös yksinään, mutta niiden toisistaan erottaminen ei käy päinsä – urakkasopimus
90

Adlercreutz – Gorton 2010, s. 67–70; Aho 1968, s. 189–194; Hagmark 2019, s. 43. Hemmon 2003a, s. 579
mukaan on varottava tekemästä tässä yhteydessä kategorisia arvioita. Ruotsin osalta Hedwall 1994, s. 57–60;
Hultmark 1996, s. 165.
91
Hedwall 1994, s. 57–60.
92
Rakennusteollisuus RT Oy / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 9; Tieva 2009, s. 954.
93
Asunto-osakeyhtiön perustajaurakoitsija oli mm. jättänyt tiivistämättä lämpöjohtojen läpiviennit asuinhuoneistojen välipohjissa hyvän rakennustavan vastaisesti. Niin KäO kuin HO:kin tuomitsivat grynderin korjaamaan sanotut puutteet samoin kuin muut sen aiheuttamat puutteet ja virheet.
94
Urakoitsija ei ollut vastuussa viemäriputken painumisesta, kun se oli suorittanut sille kuuluneet työt huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
95
Pohjonen 2002, s. 281. Kielikin on kognitiivisesta näkökulmasta eräänlainen sosiaalinen sopimus. Ks. Haapio – Sipilä 2013, s. 357–358; Schwarz 1992, s. 60–64. Tähän kiinnostavaan näkökulmaan ei sopimusoikeudellisessa tutkielmassa ole mahdollisuutta paneutua syvemmin.
96
Haapio – Sipilä 2013, s. 355, 357.
97
Pohjonen 2002, s. 281.
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on kielellinen ja keskinäisriippuvainen kokonaisuus. Sopimuksen oikeudellinen kieli vaikuttaa yhtäältä reaalimaailmaan päin luoden oikeuksia ja velvollisuuksia, ja reaalitodellisuus
synnyttää toisaalta oikeudellisia relevantteja faktoja.98
Kieli luo todellisuutta, ja kielelliset ilmaisut ovat tekoja. Silti sopimuksen kielellinen ilmaisu
ei välttämättä täysin vastaa reaalitodellisuutta – ainakaan osapuolten mielestä samalla tavalla. Kieli on korostetun tilannesidonnainen työkalu, ja erilaisten tulkintojen mahdollisuudet altistavat sopimuksen riitaisuuksille. Merkitystä on myös sillä, kuka ja missä kontekstissa ilmaisua tulkitsee. Erikoisalojen, kuten vaikkapa oikeustieteen tai rakennusalan, termien muodostaminen liittyy usein jo olemassa olevien sanojen merkitysten muokkaamiseen,
ja osapuolet saattavat keskenään tulkita ilmaisuja toisin kuin tuomioistuin. Ilmaisun merkitys esimerkiksi työmaalla voi olla erilainen kuin sen merkitys oikeudellisen kielen kontekstissa. Niinpä ristiriitoja välttääkseen on osapuolten jo etukäteen tunnistettava sopimuksen
kielelliset riskit ja pyrittävä sopimisessaan yksiselitteisyyteen ja selkeyteen.99
Sopimuksen tulkinta tarkoittaa oikeustoimen vaikeaselkoisen tai moniselitteisen kysymyksen merkityksen selvittämistä osana oikeustoimen sisällön selvittämistä. Merkittävä osa kaupallisten sopimusten aiheuttamista riidoista koskee sopimusten tulkintaa, jossa pyritään selvittämään sopimuskumppanien sopimuksentekohetken tahtoa ja tarkoitusta.100 YSE tarjoaa
sopimustulkitsijalle joitakin suuntaviivoja. YSE 13 §:ssä määrätään sopimusasiakirjojen
keskinäisestä prioriteettijärjestyksestä siltä varalta, että asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa.101 Lisäksi YSE 89 §:n mukaan osapuolten erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan
sopimusasiakirjojen määräysten ja niistä ilmenevien periaatteiden perusteella. Varsinaista
lainsäädäntöä sopimuksen tulkitsemiseen ei Suomessa ole. Tulkintaperiaatteet ovat lähinnä
oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä muodostuneita ohjeita, jos kohta tulkinnan peruslähtökohtia voidaan sekä Suomessa että muissakin Pohjoismaissa pitää varsin vakiintuneina.102
98

Haapio – Sipilä 2013, s. 354, 356.
Haapio – Sipilä 2013, s. 354–361; Norros 2008, s. 204. Tiettyyn ilmaisuun liittyvää sopimusriitaa voidaan
arvioida myös oikeustoimiopillisesta näkökulmasta, jossa osapuolten keskenään poikkeavista näkemyksistä on
koottu osapuolten yhteinen tahdonilmaisu, jonka sisäinen ristiriitaisuus paljastuu osapuolille vasta sopimuksen
solmimisen jälkeen. Haapio – Sipilä 2013, s. 357.
100
Pönkä 2013, s. 919–920; Kelly – Turner 2017. Sopimustulkinnan määritelmästä ks. Gorton 2020.
101
YSE 13 §:n mukainen sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus; b) urakkaneuvottelupöytäkirja; c) nämä yleiset sopimusehdot; d) tarjouspyyntö ja
ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset
urakkaehdot; f) urakkarajaliite; g) tarjous; h) määrä- ja mittaluettelot; i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. B.
Tekniset asiakirjat: j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; k) sopimuspiirustukset; l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. Asiakirjojen pätevyysjärjestyksen käytännön vaikutuksista työmailla ks. Rakennusteollisuus RT Oy / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 28, 42.
102
Hagmark 2019, s. 37; Pönkä 2013, s. 920.
99

18

Tulkintamenetelmiä ja -prosesseja itsessään on tutkittu varsin vähän. Sopimuksen tulkinnan
teoreettista viitekehystä on joskus pidetty ”mustana laatikkona”, jonka toiminta jää kaikille
hämärän peittoon. Ei kuitenkaan ole välttämätöntä eikä edes tarpeellista, että sopimustulkinta aina perustuisi tietylle tulkintadoktriinille. Erilaisissa tulkintatilanteissa on asianmukaista käyttää erilaisia tulkinnan lähtökohtia ja soveltaa sopivia tulkintasääntöjä ratkaisukeskeisesti.103
Sopimuksen tulkintaopit voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään käytettävän tulkinta-aineiston sekä tavoiteltavan päämäärän perusteella. Osapuolisuuntautuneen tulkinnan avulla
pyritään selvittämään osapuolten sopimuksentekohetken tahtoa ja tarkoitusta, jolla voidaan
tarkoittaa niin yksittäisen sopimusehdon tehtävää kuin laajempaa koko sopimussuhteen kokonaispäämäärää.104 Osapuolisuuntautunutta tulkintaa on perinteisesti pidetty sopimuksen
tulkinnan lähtökohtana ennen toissijaista tavoitesuuntautunutta tulkintaa. Tavoitteellinen
tulkinta voinee tulla kysymykseen vain silloin, kun osapuolisuuntautunut tulkinta ei riittävästi selkeytä sopimustulkinnan kohteena olevaa epäselvää kysymystä. Tällainen tilanne voi
olla käsillä silloin, kun monelle tulkintavaihtoehdolle voidaan esittää keskenään yhtä vahvoja argumentteja. Tavoitteellinen tulkinta perustuu arvioon siitä, miten sopimusta tulisi parhaiten tulkita. Tulkintaa ohjaavat tällöin erilaiset oikeudelliset ja normatiiviset arvo- ja tavoitekäsitykset taikka oikeuspoliittiset tavoitteet.105
Ensi katsannossa sopimuksen funktionaalinen tulkinta vaikuttaa edustavan toissijaista tavoitteellista tulkintaa. Nähdäkseni funktionaalinen tulkinta on kuitenkin ensisijaisesti osapuolisuuntautuneen tulkinnan alalaji, tai korkeintaan sekä osapuolisuuntautuneita että tavoitteellisia tulkintasääntöjä yhdistelevä tulkintaoppi. Funktionaalisessa tulkinnassa sopimuksen
sisällölle pyritään antamaan urakkasopimuksen päämäärää – urakkasopimuksen mukaan
valmistunutta rakennuskohdetta – parhaiten tukeva merkitys. Funktionaalinen tulkinta ankkuroituu ensisijaisesti urakkasopimuksen kokonaispäämäärän saavuttamiseen.106
Todettakoon vertailun vuoksi, että brittiläisessä oikeuskäytännössä sopimuksen sisällön
määrittämisen pääsääntö vastaa nähdäkseni ainakin pääsääntöisesti jokseenkin meikäläistä
sopimuksen tarkoitukseen kiinnittyvää tulkintaa, sillä erotuksella, että sopimuksen
103

Pönkä 2013, s. 922. Toisaalta joskus oikeuskirjallisuudessa on myös kritisoitu tulkintasääntöjen itseisarvoista systematisointia, ks. Ryynänen 2016b, s. 68.
104
Common law -perinteessä sopimustulkinnan pääsäännöksi vaikuttaa muodostuneen samankaltainen prinsiippi: ”The ultimate objective in a contract interpretation dispute is to establish the meaning the parties intended
their words to bear.” Ks. Vector Gas Limited v. Bay of Plenty Energy Limited (2008), kohta 19.
105
Hagmark 2019, s. 37–38; Ryynänen 2016b, s. 149.
106
Annola 2003, s. 272.
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tulkintanäkökulma on ensisijaisesti ulkopuolinen ja objektiivinen, eikä sisäinen ja subjektiivinen, kuten osapuolisuuntautuneessa tulkinnassa jo sananmukaisesti107: ”[The court]
must consider the language used and ascertain what a reasonable person, that is a person
who has all the background knowledge which would reasonably have been available to the
parties in the situation in which they were at the time of the contract, would have understood the parties to have meant. In doing so, the Court must have regard to all the relevant
surrounding circumstances.”108
Common law -perinteessä tunnistetaan myös tavoitteellista tulkintaa asiallisesti vastaava
malli tilanteissa, joissa useammat tulkintavaihtoehdot ovat mahdollisia. Tällöin sopimusta
voidaan tulkita esimerkiksi sen mukaan, mikä tulkintavaihtoehdoista parhaiten on business
common sense -ajattelun mukainen. Tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon reaaliset argumentit ja sopimussuhteen koko sisältö ympäröivine olosuhteineen.109 ”[Business common sense approach] does not mean that the court should rewrite the language used by the
parties in order to make the contract conform to business common sense but, where more
than one construction is possible, it does permit the court to choose that construction which
seems more likely to give effect to the commercial purpose of the parties' agreement.110”
Samoin perustelevat Kelly ja Turner: “[W]here the words of the contract are ambiguous
then, and only then, the context can be introduced as a tool in order to assist in interpretation111” sekä Rix: “The purpose of interpretation is to identify what the parties have agreed,
not what the court thinks that they should have agreed.112”

Sovellettaessa sopimukseen yleisiä sopimusehtoja on sopimustulkinnassa kiinnitettävä huomiota myös niihin. Tällöin kiinnostuksen kohteena on paitsi se, mitä osapuolet ovat yleisillä
sopimusehdoilla sopimussuhteessaan tarkoittaneet saada aikaan, myös se, miten yleisten sopimusehtojen määräyksiä on yleisesti tulkittava.113
107

Hagmark 2019, s. 37–39.
Ks. Prenn v. Simmonds (1971), Rainy Sky SA v Kookmin Bank (2011), kohta 21; Reardon Smith Line Ltd.
v. Hansen-Tangen (1976); Gorton 2020, s. 860; Kelly – Turner 2017, joiden mukaan “[t]he court must consider
the contract as a whole and, depending on the nature, formality and quality of the drafting of the contract, give
more or less weight to elements of the wider context in reaching its view.”
109
Chartbrook Limited v. Persimmon Homes Limited and others and another (2009), kohta 14; Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society; Rainy Sky SA v. Kookmin Bank (2011), kohta 21. Ks,
myös Gorton 2020, s. 859; Schluter 2015; Body Corporate 341188 v. District Court of Auckland (2015), kohta
18; Firm PI 1 Ltd v Zurich Australian Insurance and Body Corporate 398983 (2014), kohdat 89–93; Technix
Group Ltd v. Fitzroy Engineering Group Ltd (2011), kohta 16. Business common sense -periaate vaikuttaa
osittain lähestyvän myös kotimaista sopimuksen sovittelua (joka ei tarkoita samaa kuin sopimuksen tulkinta
tai täydentäminen). Sovittelusta ks. Annola 2003, s. 188–189, joka pitää sovittelua tärkeimpänä staattisen sopimuksen täydentymisen mekanismeista.
110
Herring et al. 2011.
111
Kelly – Turner 2017.
112
Rix 2015.
113
Adlercreutz – Gorton 2010, s. 68–69; Samuelsson 2011, s. 39.
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4

FUNKTIONAALISESTA TULKINNASTA
4.1

Dynaaminen sopimus

Pitkäkestoisia sopimuksia voidaan tarkastella niiden dynaamisuuden kautta. Dynaamisuus
merkitsee osapuolille sitoutumista siihen, ettei sopimuksen ole tarkoituskaan pysyä muuttumattomana läpi koko sopimussuhteen, ja että sopimussuhteeseen sopimuksen solmimisvaiheessa jääneet aukot tulevat täytettäviksi sopimussuhteen aikana.114 Sopimuksen dynaamisuus merkitsee Annolan ja Ryynäsen mukaan esimerkiksi sopimuksen täydentymistä: osapuolten sopimusvelvoitteiden lopulliset sisällöt määrittyvät vasta sopimuksen solmimisen
jälkeen.115 Urakkasopimusten näkökulmasta dynaamisuus tulee esille erityisesti sen herkkyydessä toimintaympäristön muutoksiin, täydentymisessä sekä sopimusehtojen joustavuudessa116. Kaikkia näitä ominaisuuksia on pidettävä urakkasopimukselle tyypillisinä. Sopimuksen dynaamisuuden luonne voidaan ymmärtää vastauksena kysymykseen, syntyykö sopimus täydellisenä. Ei synny, päinvastoin: sopimuksen täydentyminen ilmentää dynaamisen
sopimuksen luonnetta.117 Modernin urakkasopimuksen tehtävä on ensisijaisesti luoda osapuolille joustava perusta oikeussuhteelle, jonka oikeudet ja velvollisuudet voivat muuttua
urakan edetessä, sen sijaan että se etukäteen pyrkisi selittämään tyhjentävästi oikeussuhteen
sisällön.118
Samuelsson kuvaa urakkasopimusta sopimustyypiksi, jolle on luonteenomaista muuttuminen ja täydentyminen ympäristön tarpeiden mukaan.119 Ryynäsen mukaan urakkasopimuksen
dynaamisuus ilmenee erityisesti siinä, että urakoitsijan suoritus on alttiina erilaisille ennakoimattomille olosuhdemuutoksille.120 Dynaaminen sopimus ymmärretään instrumentiksi,
114

Sopimusten joustavuus on varsin yleisesti tunnustettu ja hyväksytty päämäärä rakennusalalla. Ks. Laine
2005, s. 33; Nystén-Haarala 1999, s. 203; Tieva 2009, s. 943, 954.
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Annola 2003, s. 203; Erma 1991, 68; Ryynänen 2016b, s. 239; Tieva 2008, s. 435. Tieva kutsuu nähdäkseni
sisällöllisesti dynaamista sopimusta muistuttavaa sopimusta reaktiiviseksi sopimukseksi. Tieva itse pitää dynaamista sopimusta akateemisena ja reagoivaa sopimusta sopimusteknisenä terminä sinänsä jokseenkin päällekkäisille ilmiöille. Ks. Tieva 2009, s. 943–944.
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Samuelsson 2011, s. 5, 115.
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Laine 2005, s. 33–34. Ks. myös Annola 2003, s. 308.
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joka, sen sijaan että se välittömästi loisi velvoitteita, ohjaa sopimusosapuolten toimintaa yhteisen päämäärän – rakennusprojektin onnistumisen – saavuttamiseksi.121 Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa sopimuksen prosessi-ideaa on erityisesti kehittänyt Pöyhönen. Nähdäkseni dynaamisenkin sopimuksen käsite pohjautuu pitkälti tälle ajatukselle.122 Sopimuksen aukollisuus johtaa tulkintatilanteessa siihen, ettei nimenomaista sopimusmääräystä ole saatavilla. Niinpä tulkintamenetelmänä on käytettävä sopimuksen täydentämistä olemassa olevien sopimusnormien pohjalta.123 Sopimuksen tulkinta ja täydentäminen on tarkalleen ottaen
siis erotettava toisistaan.124 Annolan systematiikassa tulkinta tarkoittaa merkityssisällön vahvistamista olemassa olevalle määräykselle, kun taas täydentämisellä pyritään määrittämään
velvoitteen sisältö silloin, kun osapuolet eivät ole asiasta määränneet. Toisaalta täydentäminen edellyttää usein tulkintaa: ensin on havaittava, onko tulkintakysymyksen vastaukseksi
olemassa määräystä, ja jos on, seuraa määräyksen tulkinta. Muussa tapauksessa on turvauduttava täydentämiseen. Täydentäminen voidaan nähdä tulkinnan alakäsitteenä.125
Tällainen näkemys sopimuksen täydentymisestä sen solmimisen jälkeen merkitsee prima
facie eräänlaista poikkeusta perussääntöön sopimusten sitovuudesta. Sopimusoikeudellisena
yleisenä periaatteena on pidettävä sitä, että sopimus pysyy muuttumattomana voimassa sopimusosapuolten välillä sen voimassaoloajan. Olosuhdemuutokset, kuten yleisen kustannustason muutokset, kuuluvat lähtökohtaisesti tavanomaiseen liiketoimintariskiin myös urakkasopimuksissa.126 Rakennushankkeen luonteesta pitkänä, monia osapuolia koskevana ja etukäteen vaikeasti ennakoitavana projektina kuitenkin johtuu, ettei sopimuksen olosuhteissa
tai osapuolten suoritusvelvollisuuksissa tapahtuvia muutoksia ole mielekästä pitää suoritushäiriöinä, vaan urakkasopimukselle luonteenomaisina ominaispiirteinä.
Sopimuksen täydentyminenkin on lähtökohtaisesti sopimusperusteista, ja urakkasopimuksen dynaamisuutta pyritään hallitsemaan sopimusehdoilla.127 Urakkasopimuksen dynaamiset
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Annola 2003, s. 273.
Pöyhönen 1988, s. 211–231.
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välitön merkitys sopimusvelvoitteiden määrittämisessä on kuitenkin niiden puutteellisuuden ja yleisluontoisuuden vuoksi yleensä pienempi kuin perinteisissä sopimuksissa. Sopimusvelvoitteiden lopullinen sisältö muodostuu dynaamisessa sopimussuhteessa korostetusti sopimuksen ja sen toimintaympäristöä sääntelevien normien yhteisvaikutuksena.” Samoin Ryynänen 2016b, s. 85.
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ominaisuudet vaikuttavat osapuoliin sen perusteella, että urakkasopimukseen on otettu määräykset sen muuttumisesta tai täydentymisestä. Toisaalta myös sopimuksen solmiminen aukollisena voi johtaa tarpeeseen myöhemmin tulkita ja täydentää sopimusta128. Aukkojen täydentämiseksi ei Annolan mukaan ole luontevaa soveltaa analogiatulkintaa osapuolten sopimuksen muita osia koskevista tahdonilmaisuista, vaan tulkinnassa on käytettävä niin sanottuja normatiivisia lähteitä, kuten tahdonvaltaisia lain säännöksiä ja oikeusperiaatteita129 Lisäksi sopimuksen täydentämistilanteissa lähtökohdaksi on nimenomaisten sopimusnormien
puuttumisesta huolimatta otettava sopimusosapuolten määrittelemä sopimustasapaino.130
Ryynänen huomauttaa lisäksi, että koska täydentyminen on rakennusprojekteille ominaista,
on se urakkasopimuksissa syytä huomioida.131 Esimerkiksi YSE:n määräyksillä lisä- ja muutostöistä pyritään hallitsemaan sopimuksen dynaamisuutta. Lisäksi esimerkiksi YSE 44.1
§:ssä määrätään rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutuksista urakkahintaan ja -aikaan.132 Nämä määräykset ovat esimerkkejä sopimusperusteisen täydentämisen mekanismeista. Toisaalta esimerkiksi osapuolten urakkasopimuksen sanamuodon vastaisen käytännön omaksuminen voi olla merkki tarpeesta soveltaa sopimukseen joustavan eli dynaamisen
sopimuksen ideaa.133
Urakkasopimus perustuu oletukselle, että sopimussuhdetta ympäröivät ja urakan kannalta
relevantit olosuhteet eivät välttämättä pysy muuttumattomina koko sopimussuhteen ajan, ja
että osapuolilla voi olla oikeutettuja tarpeita poiketa alun perin sovituista sopimusvelvollisuuksista.134 On tietenkin myös mahdollista, etteivät osapuolet huomioi sopimuksen dynaamisuutta riittävästi tai lainkaan ja kohtelevat sitä täydellisenä syntyvänä ja staattisena. Ryynänen huomauttaa monien urakkasopimuksiin liittyvien riitaisuuksien perustuvan ristiriitaan
idealistisen staattisen odotuksen ja sopimuksen realistisen dynaamisen luonteen välillä.135
Ryynänen näkee urakkasopimuksen dynaamisuuden edellyttävän sopimuksen kolmen dynaamisen komponentin, työntuloksen, urakkahinnan ja urakka-ajan, välistä tasapainoilua.
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Sopimuksen täydentyminen merkitsee muutoksia näihin komponentteihin. Sopimustasapainon tavoittelun kaksi keskeistä periaatetta ovat Ryynäsen mukaan vaikutuksettomuusolettama ja suhteellisuussääntö. Ensiksi mainittu merkitsee, että urakka-ajan olosuhdemuutokset
ja työn tuloksen täsmennykset oletetaan lähtökohtaisesti vaikutuksettomiksi sopimuksen sitovuuden periaatteen mukaan. Suhteellisuussääntö taas ohjaa sopimuksen täydentämistä silloin, kuin täydentäminen on välttämätöntä.136 Tämän eräänlaisen varoventtiiliperiaatteen mukaan sopimuksen sisällöllisiä aukkoja voidaan tietyin edellytyksin täydentää dynaamisen sopimustasapainon eli työntuloksen, urakkahinnan ja urakka-ajan välisen balanssin palauttamiseksi niin, että sopimussuhde voi jatkua siinä tapahtuneista muutoksista huolimatta. Täydentäminen voi olla välttämätöntä silloin, kun työntulos, urakan toteuttamiskustannukset tai
urakan toteuttamiseen tarvittava aika muuttuvat suhteessa siihen, mitä sopimusta valmisteltaessa oli edellytetty. Toisaalta suhteellisuussääntö edellyttää tällöin, että tulkinnan ja täydentämisen keinoin saavutettu lopputulos vastaa sitä käsitystä ja sopimustasapainoa, joka
osapuolilla itsellään on ollut sopimuksesta päättäessään.137
Osapuolten velvoitteet toisiaan kohtaan saattavat olla urakkasopimuksessa myös niin selkeästi ja kattavasti määrätty, ettei sopimuksen täydentämiselle tule tarvetta.138 Tällöin sopimuksen tulkinta voidaan analogisesti perustaa jo olemassa oleviin sopimusmääräyksiin ja näin
ollen osapuolten tarkoitukseen. Urakkasopimuksen muoto- ja menettelytapamääräysten kannalta tämä merkitsee sitä, että määräysten tulisi pyrkiä yksiselitteisyyteen monitulkintaisuuden sijasta.139 Lisäksi niiden tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon monenlaisia
tilanteita ja urakan ympärillä vallitsevia olosuhteita. Erilaisten vaihtelevien tilanteiden ja
olosuhteiden huomioiminen jo sopimuksen laatimisvaiheessa on omiaan lisäämään rakennusurakan osapuolten arvostamaa sopimuksen ennakoitavaa joustavuutta.140 Luottamuksen
tarvetta sopimussuhteessa lisää entisestään sopimuksen monimutkaisuus ja valmistelua edellyttävä rakenne.141 Tässäkin mielessä luottamuksen merkitys urakkasopimuksen osapuolten
välillä korostuu. Huolellisesti ja kattavasti laadittu urakkasopimus mahdollistaa osapuolten
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välisen luottamuksen säilymisen silloinkin, kun sopimuksen määräyksiä joudutaan tulkitsemaan ja mahdollisesti täydentämään.142
Myös urakkasopimuksia on nähdäkseni perusteltua tarkastella myös dynaamisesta näkökulmasta, eikä tätä tarvetta tai tarkastelun hyödyllisyyttä vähennä se, etteivät urakkasopimukset
välttämättä kaikissa muodoissaan täytä kaikkia perinteisesti dynaamiselle sopimukselle ominaisia piirteitä. Yhteneväisiä tekijöitä on silti suuressa osassa urakkasopimuksia runsaasti,
jotta urakkasopimuksen kutsuminen yleisesti dynaamiseksi on edelleen mielekästä.143 Dynaamisen sopimuksen käsite ei toistaiseksi vaikuta vakiinnuttaneen paikkaansa sopimusoikeuden yleisten oppien joukossa. Dynaamisen sopimuksen käsite ei nähdäkseni kuitenkaan
ole de lege ferenda -tyyppisestä arviointia, vaan lainoppia de lege lata. Dynaamisen sopimuksen käsite on tarpeellinen sekä pedagogisesti ajattelun apuvälineenä että urakkasopimuksen ominaisuuksien tunnistamisen kannalta.144
4.2

Ennakoiva sopiminen

Sopimusoikeudellisessa perinteessä on vanhastaan pidetty lähtökohtana, että tuomioistuin
vahvistaa sopimustulkinnan oikean lopputuloksen ikään kuin osapuolten puolesta. Vastauksena tuomioistuinprosessien hitaalle, kalliille ja osapuolten yhteistyön jatkumisen kannalta
vaaralliselle oikeustilan selvittämisen prosessille sopimusoikeudessa ja liike-elämän sopimusten piirissä on kuitenkin jo pitkään etsitty edullisia, innovatiivisia ja tehokkaita ristiriitojen ennakointi-, vähentämis- ja ratkaisukeinoja. Näitä keinoja ovat mm. vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja ennakoivan sopimisen teoria.145 Ennakollista sopimista pidetään
usein sopimusosapuolen käytössä olevana yksinkertaisena keinona vähentää sopimusriskejä
ja turvata sopimuskumppanien yhteistyö.146 Lähtökohtana ennakollisessa sopimisessa on erimielisyyksistä aiheutuvien haittojen minimointi ja ongelmien ratkaiseminen nopeasti siellä,
missä ne syntyvätkin. Projektiin osallistuvat tunnistavat jo etukäteen sopimusten riskit ja
pyrkivät aktiivisesti vähentämään niitä.147 Jo syntyneet ongelmat pyritään ratkaisemaan nopeasti ennen kuin ne saavat oikeudellisen riidan piirteet. Näin turvataan liike- ja
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henkilösuhteiden sujuva jatkuminen, mikä esimerkiksi rakennusurakassa on välttämätöntä.148 Ennakoivan sopimisteorian näkökulma poikkeaa jonkin verran perinteisemmistä sopimusoikeuden käsityksistä, joiden mukaan sopimusten riitaisuudet ratkaistaan tuomioistuimissa, jotka perustavat ratkaisunsa retroaktiiviseen arviointiin. Toisaalta tieto mahdollisesta
myöhemmästä tuomioistuinkäsittelystä saattaa kannustaa osapuolia aktiivisemmin käyttämään sopimushallinnassaan myös vaihtoehtoisia ja ennakoivia riidanratkaisun ja sopimushallinnan menetelmiä.149
Ennakoivan sopimisen tarkoituksena on yhteistyön sujuminen sopimusosapuolten tarkoittamalla tavalla sopimuksen mukaan. Ennakollisen tai proaktiivisen sopimusteorian mukaan
sopimusosapuolia yhtäältä kannustetaan toivottua toimintaa kohti (edistävä ulottuvuus) ja
toisaalta ennaltaehkäistään osapuolten epätoivottua toimintaa (ehkäisevä ulottuvuus). Ennakollinen sopiminen pyrkii näin siirtämään sopimusosapuolten huomion menneisyydestä tulevaisuuteen, kulujen minimoinnista riskien minimointiin ja juridisesta riitelystä oikeudellisten ongelmien välttämiseen.150 Sopimusosapuolille ennakoiva sopiminen merkitsee panostamista sopimushallintaan151, jolla pyritään suunnitelmalliseen ja tehokkaaseen sopimustoimintaan. Sopimushallinnan merkitys korostuu yrityksissä, joiden liiketoimintaan liittyy pitkäkestoisia sopimuskokonaisuuksia. Merkittävyydestään huolimatta sopimushallinnan keinot vaihtelevat paljon rakennusalan yrityksissä.152
Ennakollinen sopimusteoria on oikeustieteellisessä tutkimuksessa toistaiseksi saanut melko
vähän huomiota. Sopimussuunnittelua, sopimushallintaa ja riitaisuuksien ehkäisemistä on
pidetty lähinnä käytännön juridiikan sovellutuksena eikä kunnianhimoisen akateemisen
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kiinnostuksen kohteena.153 Siinä missä ennakoiva tai proaktiivinen sopiminen on erityisesti
sopimusosapuolten käytännön työkalu tai -menetelmä, on nähdäkseni sopimuksen dynaamisuuden tunnistaminen puolestaan oikeustieteen väline päästä asiallisesti samaan lopputulokseen, mihin ennakollisesti sopivat osapuolet pyrkivät sopimussuhteessaan.154 Rakennusprojektin tarkoitus on urakkakohteen onnistunut valmistuminen, ja siihen pyrkimiseen sopimusosapuolia on kannustettava. Väli- tai osatavoitteina onnistuneessa rakennusprojektissa voi
nähdä hankkeen toteutumisen aikataulussa ja budjetissa sekä sen, että rakennuskohde täyttää
sille asetetut vaatimukset. Urakoitsijan näkökulmasta on tärkeää, että urakkaan osallistuminen on ollut sille liiketaloudellisesti kannattavaa. Sopimuksen dynaamisuus mahdollistaa
keskittymisen sopimuskokonaisuuden onnistumiseen asettamalla osapuolille oikeansuuntaisia ja -suhtaisia insentiivejä ja mahdollistamalla hallitun riskinoton.155
Ennakoivan sopimusteorian taustalla voidaan nähdä vaikutteita kaikkia pitkäkestoisia sopimussuhteita alun perin silmällä pitäen kehitetystä relational contracting -ajattelusta, joka
painottaa osapuolten välistä yhteistoimintaa sanatarkkojen sopimusvelvoitteiden ja ankarien
sopimusrikkomusseuraamusten sijaan.156 Relational contracting -suuntauksessa sopimus
nähdään välineenä, jolla osapuolet sitoutuvat käytännön yhteistoimintaan157. Oikeudellinen
sääntökeskeinen ja yritystodellisuuden sopimussuhdekeskeinen näkökulma pyritään näin
yhdistämään. Sopimusehtojen tehtävä on yhteistyön mahdollistaminen, ja osapuolten välinen luottamus mahdollistaa sopimusosapuolten välisen yhteistyön kehittymisen158. Tieva
mainitsee lisäksi, että luottamus voi tarpeen mukaan mahdollistaa poikkeamat sopimusten
sanatarkoista velvoitteista.159 Toisaalta ennakollisen sopimisen näkökulmasta on mielenkiintoista, millaiset sopimusehdot kannustavat osapuolia toimivaan yhteistyöhön ja esimerkiksi
tulevaisuudessa ilmenevien ristiriitaisuuksien tehokkaaseen ratkaisemiseen.160
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Lisäksi rakennusurakkasopimuksen osapuolten välinen lojaliteettivelvollisuus voidaan
nähdä relational contracting -opissa korostetun osapuolten välisen luottamuksen juridisena
ilmentymänä.161 Lojaliteettivelvollisuus on oikeusperiaate, jolla tarkoitetaan sopimusoikeudessa sopimusosapuolen velvollisuutta ottaa sopimuskumppaninsa etu kohtuullisissa määrin
huomioon, vaikka tällaista velvollisuutta ei voisikaan sananmukaisesti johtaa mistään osapuolten välisen sopimuksen määräyksestä.162 Lojaliteettivelvollisuus ilmentyy tavallisesti
osapuolten yhdenvertaisuutena ja esimerkiksi tiedollisen tasavertaisuuden vaatimuksena.
Lojaliteettivelvollisuuden on joskus katsottu korostuneen pitkäkestoisissa sopimussuhteissa,
ja sen näkökulmasta kiinnostavia eivät yksin ole varsinaiset kirjalliset sopimusvelvoitteet,
vaan myös sopimusta ympäröivä tila, jonka avulla itse sopimuksen aukollisuutta voidaan
paikata.163 Lojaliteettiin liittyvät velvollisuudet luovat sopimusvelvoitteiden ja sopimusoikeudellisten periaatteiden joukkoon eräänlaisen harmaan alueen, jolla lojaliteettivelvollisuuteen voidaan perustaa sopimusoikeudellisesti tehokkaita sopimusosapuoliin vaikuttavia oikeusvaikutuksia.164 YSE:ssä urakoitsijan lojaliteettivelvollisuus on huomioitu 7 §:ssä, jonka
otsikko on ”Yhteistoiminta”. Pykälässä määrätään lähinnä urakoitsijan tiedottamis-, sopimus- ja muista velvoitteista tilaajaa kohtaan, mutta määräystä on pidetty varsin onnistuneena
lojaliteettivelvollisuuden pukemisena kirjalliseen sopimusmääräyksen muotoon.165 Tilaajan
myötävaikutusvelvollisuudesta puolestaan on määräykset YSE 8 §:ssä. Lojaliteettivelvollisuuden merkitystä rakennusurakassa ei kuitenkaan sen paremmin 7 kuin 8 §:ssäkään ole
tyhjentävästi määritetty, ja lojaliteettiperiaatteella operoidaan urakkasopimuksissakin edelleen hyvin vahvasti oikeusperiaatetasolla.166
Lojaliteettiperiaatetta arvioitiin esimerkiksi KKO:n ratkaisussa 1993:130. Siinä KKO katsoi, että sataman rakennustöiden urakoitsijoiden olisi jo töiden suunnitteluvaiheessa täytynyt huomauttaa tilaajalle tämän ehdottamien materiaalivaihdosten vaikutuksista laiturin
kestävyyteen. Laituri ei ollut kestänyt asianmukaista käyttöä ja rikkoutunut alusten
161
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kiinnittyessä siihen. Urakoitsijoiden katsottiin olevan vastuussa tilaajalle laiminlyönnistään
aiheutuneista vahingoista.167

Relational contracting -opin näkökulmasta sopimuksen tehtävä on mahdollistaa osapuolten
yhteistoiminta. Siksi ensisijaisena tavoitteena on pidettävä osapuolten välisen liiketoiminnan
ja luottamuksen jatkumista sopimusvelvoitteiden sanatarkan noudattamisen ja sopimusrikkomusseuraamusten ankaran soveltamisen sijaan. Viimeksi mainitut ovat omiaan tekemään
osapuolten välisen yhteistoiminnan jatkumisen vaikeaksi, jolloin koko sopimussuhde voi
menettää merkityksensä.168 On toisaalta huomattava, että rakennusprojektin kaltaisessa sopimuksessa, jolta puuttuu joitakin esimerkiksi raamisopimukselle tyypillisiä pitkän sopimussuhteen ja kestosopimuksenkin piirteitä, ei liiketoiminnan jatkuminen osapuolten välillä urakan valmistumisen jälkeen välttämättä ole relevantti, tarkoituksenmukainen tai edes realistinen tavoite.169 Vaikka relational contracting -oppia on perinteisesti sovellettu lähinnä raamisopimuksen tyyppisiin pitkäaikaisiin sopimussuhteisiin, on myös urakkasopimuksissa
piirteitä, jotka tekevät relational contracting -ajattelusta urakkasopimusten yhteydessä hyödyllistä.170 Esimerkiksi sopimuksen reaktiivisuus on tavallinen piirre sekä urakkasopimuksissa että muissa sopimuksissa, joihin relational contracting -oppia yleensä sovelletaan.171
Lisäksi Laineen mukaan modernin urakkasopimuksen tehtävä on luoda osapuolten käyttöön
joustava perusta muuttuviin olosuhteisiin mukautuvalle oikeussuhteelle172.
Dynaamisen urakkasopimuksen määräysten funktionaalinen tulkinta voidaan katsoa edustavan myös ennakoivaa oikeutta tai oikeusajattelua (proactive law, proactive legal thinking173).
Ennakoivan oikeuden kannalta kiinnostavia eivät ole ainoastaan ongelmat, riskien välttäminen ja normit, vaan myös mahdollisuudet, tavoitteet ja prosessit.174 Kun urakkasopimus tehdään rakennusprojektin onnistumisen vuoksi, tulee myös urakkasopimus nähdä osana rakennusprojektia. Niinpä urakkasopimuksen tulkinnassa on otettava huomioon, miten se edesauttaa urakan onnistumista. Lähtökohtaisesti ei voitane ajatella, että urakkasopimuksen
osaksi otettaisiin nimenomaisen sopimisen taikka sopimustulkinnan kautta urakan
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onnistumisen kannalta vastakkaisia tavoitteita. Siksi urakkasopimusta tulee tulkita ja tarpeen
mukaan täydentää tavalla, joka parhaalla tavalla mahdollistaa urakan sopimuksen mukaisen
valmistumisen osapuolten välinen sopimustasapaino säilyttäen.175
Urakkasopimuksen funktionaalinen tulkinta liittyy myös kielelliseen tilannemerkitykselliseen tulkintaan. Oikeudellisenkin ilmauksen merkitys muuttuu eri asiayhteyksissä vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Tietyn ilmaisun kattava selvittäminen edellyttääkin sen kaikkien
mahdollisten käyttötarkoitusten selvittämistä. Usein tämä ei liene mahdollista, eikä edes
välttämätöntä, jos ilmaisua tutkii tietyssä asiayhteydessä tilannesidonnaisten vaatimusten ja
käyttötarkoituksen perusteella.176 Silloin täytyy toisaalta hyväksyä se, että ilmiön merkitys
voi olla erilainen yhdessä kuin sen sanatarkan vastineen merkitys jossain toisessa yhteydessä. Oikeustieteessä näkemys on joskus koettu ongelmalliseksi.177
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5

YSE:N MUOTO- JA MENETTELYTAPAMÄÄRÄYKSISTÄ

5.1

Muoto- ja menettelytapamääräysten noudattaminen

Sopimusvapauden periaatteen mukaan sopimusosapuolet voivat sopia keskinäisten tahdonilmaisujensa muotovaatimuksista. Tyypillisimpiä sopimusperusteisia muotovaatimuksia ovat
vaatimus osapuolten allekirjoituksista edellytyksenä sopimuksen pätevyydelle sekä vaatimukset ilmoittaa kirjallisesti suoritusvirheistä.178 Muoto- ja menettelytapamääräysten ottamisella osaksi yleisiä sopimusehtoja pyritään helpottamaan tyypillisten menettelyihin liittyvien riitaisuuksien selvittämistä. Niiden tehtävän voidaankin katsoa olevan osapuolten velvollisuuksien selkiyttäminen ja sopimuksen täydentymisen hallinta.179 Yleisten sopimusehtojen asettamien muoto- ja menettelymääräysten osalta on kuitenkin huomautettava, että
vaikka ne sinänsä tukevat yleisten sopimusehtojen yleisiä tehtäviä – sopimisen sujuvoittaminen, transaktiokustannusten vähentäminen – on osapuolten toimintaan vaikuttavilla
muoto- ja menettelymääräyksillä yleensä päinvastainen välitön vaikutus. Muotovaatimukset
esimerkiksi nostavat sopimukselta vaadittavaa asiantuntemuksen tasoa, mikä merkitsee
transaktiokustannusten nousemista.180
Norros on lisäksi tuonut esille, että muotomääräyksen formaalius saattaa etäännyttää sopimuksen vaatimuksia todellisuudesta, eikä muotovaatimus siis välttämättä aina selkiytä sopimusta ja sen mukaisten velvollisuuksien sisältöä. Muotomääräyksen noudattamatta jättäminen ainakin lähtökohtaisesti aktualisoi muodon sivuuttamisen oikeusvaikutukset, vaikka oikeustoimen motiivissa tai toteennäyttämisessä ei olisi moitteen sijaa. Toisaalta, jos muotomääräyksen päämäärät eivät toteudu muodon onnistuneesta seuraamisesta huolimatta, ei oikeustoimi ainakaan muotomääräyksen kannalta ole lainkaan puutteellinen. Muotovaatimuksilla on kuitenkin kirjallisuudessa katsottu olevan käytännön etuja. Tiettyä muotovaatimusta
noudattaen tehty oikeustoimi on helppoa tunnistaa, sen tekeminen ja sisältö on helppoa näyttää toteen ja sen tunnistaminen ja yksilöinti eli sopimushallinta helpottuu.181
Muotovaatimuksen sopimustehokkuutta vähentää kuitenkin olennaisesti se, jos muotovaatimuksen laiminlyönnin seurauksista ei ole sovittu. Silloin muotovaatimuksen oikeudellisen
merkityksen epäselvyys uhkaa niitä etuja, joita muotomääräys voi sopimussuhteeseen tuoda.
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Muotovaatimuksen noudattamatta jättäminen voi nimittäin merkitä tahdonilmaisun pätemättömyyttä tai vain tahdonilmaisuun vetoavalle lankeavaa näyttötaakkaa osoittaa tahdonilmaisun sisältö ja ajankohta.182 Epäselvästä muotovaatimuksesta nousee myös kysymys siitä,
voiko osapuoli, joka reagoi puutteellisesti tehtyyn tahdonilmaisuun kuin se olisi tehty muotovaatimuksen mukaan, vielä myöhemmin reagoida tahdonilmaisun muodon puutteisiin. Telaranta esittää, että muotomääräyksen vastaisesti tehty tahdonilmaisu on välittömästi torjuttava uhalla, että tahdonilmaisun muodon puutteet menettävät merkityksensä.183 Kantaa tukee
kotimaisessa oikeudessa vakiintuneesti hyväksytty argumentti, että osapuolet voivat sopimusvapautensa perusteella lakata soveltamasta sopimusperusteisia muotomääräyksiä vapaamuotoisestikin.184 Tulkinta luonnollisesti heikentää muotomääräysten tosiasiallista merkitystä. Niinpä esimerkiksi CISG185 29.2 artiklassa ja UNIDROIT186 2.1.18 artiklojen mukaan
sopimusperusteisesta muotomääräyksestä voi luopua tai sopia toisin ainoastaan ko. muotoa
noudattaen.187 Norros puolestaan pitää perusteltuna kantaa, jonka mukaan muotomääräyksestä voi luopua ilman määrämuotoakin. Norros kuitenkin katsoo, että tällaisen sopimisen
näyttökynnyksen on oltava korkea.188
Osapuolilla täytyy yksin sopimusvapautensa perusteella olla oikeus sopia keskenään ankaristakin ehdoista, myös muotovaatimuksista. Niinpä lain nojalla velvoittaviin ja
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sopimusperusteisiin muotovaatimuksiin lienee suhtauduttava keskenään eri tavoin.189 Sopimusperusteinen muotomääräys menettää merkityksensä, jos osapuoli voi riittävällä todistelulla saattaa sopimussuhteen osaksi oikeustoimia tai tahdonilmaisuja, joiden ei muotomääräyksen mukaan pitäisi olla päteviä, tai jos sopimuksen tulkinnassa käytetään liian herkkiä
tulkintapresumtioita. Yleisen sopimusoikeudellisen tulkintaperiaatteen190 mukaan sopimusehdoille on pyrittävä antamaan tehokas sisältö sen sijaan, että osaa sopimusehdoista pidettäisiin merkityksettöminä.191 YSE:ssä ei kuitenkaan kattavasti määrätä muoto- ja menettelytapamääräysten rikkomisen seurauksista. Niinpä on jokseenkin epäselvää, pitäisikö YSE:n
vaatiman muodon tai menettelytavan rikkomisesta lähtökohtaisesti seurata muotomääräystä
rikkoneelle suoria oikeudenmenetyksiä tai kenties jotakin muuta rikkoneelle haitallista.192
Mainittua puutetta voidaan pitää Annolan systematiikan mukaisesti sopimuksen aukollisuutena, joka voi edellyttää sopimuksen täydentämistä193.
Muotomääräykset on perinteisesti jaettu kolmeen eri ryhmään niiden velvoittavuuden ja oikeusvaikutusten mukaan. Varsinaisen muotomääräyksen muodon sivuuttaminen saa aikaan
koko oikeustoimen tehottomuuden ja epävarsinaisen muotomääräyksen taas jotakin muuta
sinänsä välitöntä – ja tavallisesti muotoa rikkoneen kannalta haitallista – kuin oikeustoimen
tehottomuus194. Ohjesisältöisen muotomääräyksen tarkoitus puolestaan on lähinnä helpottaa
oikeustoimeen liittyvää todistelua, eikä sellaisen rikkominen aiheuta mitään välittömiä oikeusvaikutuksia. Kysymys voidaan nähdä myös YSE:n muoto- ja menettelymääräysten yhteydessä nähdä niin, ovatko ne luonteeltaan varsinaisia, epävarsinaisia vai ohjesisältöisiä
muotomääräyksiä.195 Mielestäni urakkasopimuksen funktionaalinen tulkinta edellyttää
muoto- ja menettelymääräysten tilannesidonnaista tulkintaa sen sijaan, että muoto- ja menettelymääräysten oikeusvaikutuksille pyrittäisiin presumoimaan jokin yleisesti pätevä merkitys196. Joka tapauksessa muoto- ja menettelytapamääräysten rikkomisen oikeudellisista
seurauksista tulisi yleisissä sopimusehdoissa olla selkeät ja johdonmukaiset määräykset.197
189
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Kirjallisuudessa yleisesti esitetyn näkemyksen mukaan puhevallan menettämisseuraamusta
puutteellisen muodon yhteydessä on pidettävä selkeänä oikeudellisena seurauksena.198 Puhevallan menettämisseuraamus on liitetty YSE:ssä 23.1 ja 44.3 §:iin. Menettämisseuraamuksen voidaan näiden pykälien yhteydessä kuitenkin katsoa liittyvän muotomääräyksen
noudattamatta jättämiseen monella mahdollisella eri tavalla, kuten tuodaan esille laajemmin jäljempänä kappaleessa 5.3.3.
Puhevallan menettämisestä ei ole selkeää määräystä YSE 43, 46 tai 78.2 §:ssä. Ei ole nähdäkseni perusteltua katsoa, että koska mainituissa määräyksissä ei, toisin kuin esimerkiksi
YSE 44.3 §:ssä, ole määrätty nimenomaista puhevallan menettämisseuraamusta, ei sitä e
contrario niihin myöskään voisi sisältyä. YSE 43, 44 ja 46 nimittäin koskevat keskenään
varsin samankaltaisia ilmiöitä, ja muutostöihin (43 §), rakennesuunnitelman muuttamisen
urakkahinta- ja urakka-aikavaikutuksiin (44 §) ja lisätöihin (46 §) sovellettavat erilaiset ja
eri tasoiset menettämisuhat voisivat YSE:n kokonaisuuden kannalta johtaa helposti ristiriitaisiin tilanteisiin.

Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on suhtauduttu vaihtelevasti muoto- ja menettelymääräysten rikkomisen oikeusseuraamuksiin. Yhtäältä on esitetty, että mainitut YSE:n määräykset ovat lähinnä järjestysmääräysten luonteisia ja todistelua helpottavia. Norros esittää,
että muotovaatimusten suppeaa tulkintaa on kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa pidetty presumtiona, mikä korostaa muotovapauden periaatteen systemaattista ja normatiivista lähtökohta-asemaa kotimaisessa oikeudessa.199
Toisaalta joskus on tuotu esiin, että muoto- tai menettelytapamääräyksen rikkominen johtaa
suoriin oikeudenmenetyksiin.200 Nostettakoon vertailun vuoksi esimerkiksi UNIDROIT
2.1.18 artikla201, jonka mukaan pelkkä näyttö muotomääräyksen vastaisesta sopimisesta ei
pätevöitä muotomääräyksen vastaista oikeustointa. Pitkälti samankaltainen määräys on
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Ks. Norros 2008, s. 188.
HelHO 28.12.2004 4981, S 02/2469; Norros 2008, s. 193, 211. Norros kuitenkin itse suhtautuu tällaiseen
tulkintapresumtioon kriittisesti. Ks. myös Hemmo 2003a, s. 184, jonka mukaan muotovapauden hengen korostaminen on Suomessa perinteisesti johtanut muotovaatimusten supistavaan tulkintaan.
200
KKO 2008:19. Norros (2008, s. 194, 207) esimerkiksi itse esittää, että sitomattomuuden lähtökohta ei ole
järkevä. Osapuolten on voitava sitoutua ankariinkin ehtoihin. Vastaava kanta on omaksuttu UNIDROIT’ssa
(erit. 2.1.18 artikla) sekä CISG:ssä (erit. 29.2 artikla), joiden mukaisten näkemysten Norros kuvailee soveltuvan hyvin myös suomalaiseen oikeuteen. Norros tulee näin ollen epäsuorasti kaiketi todenneeksi pitävänsä
omien sanojensa mukaan vallitsevaa kotimaista kantaa muotomääräysten ohjeluonteesta toimimattomana.
201
Artikla 2.1.18: A contract in writing which contains a clause requiring any modification or termination by
agreement to be in a particular form may not be otherwise modified or terminated. However, a party may be
precluded by its conduct from asserting such a clause to the extent that the other party has reasonably acted
in reliance on that conduct.
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CISG 29.2 artiklassa202. UNIDROIT-kommentaarissa mainitaan vielä rakennusurakan aikataulumuutokset nimenomaisena esimerkkinä ja tuodaan esille, että sähköpostitse sovitut aikataulumuutokset eivät ole päteviä, jos urakkasopimuksessa edellytetään sopimusmuutosten
olevan kirjallisia ja kummankin osapuolen allekirjoittamia. Näin siitäkin huolimatta, että
osapuolten tahto ja tarkoitus olisivat selviä ja riidattomia. Toisaalta kommentaarista käy ilmi
myös, että sopimusosapuolen reagoimattomuus muotovirheeseen saattaa pätevöidä oikeustoimen ainakin siinä mielessä, että muotovirheeseen reagoimatta jättänyt osapuoli menettää
oikeutensa vedota muotovirheeseen. Muotomääräyksen muodon sitomattomuuden, jos jokseenkin hankala ilmaus sallitaan, saa siis aikaan se, että osapuolen katsotaan omalla menettelyllään antaneen sopimuskumppanilleen aiheen luottaa epämuodollisen sopimisen sitovuuteen ja pätevyyteen. Näkökulma on mielestäni mielenkiintoinen urakkasopimusten kannalta,
sillä niissä osapuolten tulee lojaliteettiperiaatteen mukaisesti muoto- ja menettelytapamääräyksiä koskevissa ratkaisuissaan huomioida kohtuullisissa määrin myös sopimuskumppaninsa etu osana sopimuskokonaisuutta. Lojaliteettiperiaate saattaa näin ollen ohjata osapuolten toimintaa kohti UNIDROIT’n ja CISG:n ratkaisumallia jopa ilman vastaavia nimenomaisia sopimusehtoja.203 Norros tuo toisaalta esiin, että integraatioehto ja sopimusmuutosta koskevan muotomääräys on ainakin UNIDROIT’n ja CISG:n mukaan ymmärrettävä vahvaksi
pääsäännöksi ja vastaavasti luottamuksensuojaperiaate sen kapea-alaiseksi poikkeukseksi204.
Lisäksi kotimaisessa oikeuskäytännössä on vahvistettu, että lain mukaisesta varsinaisesta
muotomääräyksestäkin voidaan poiketa, jos muotomääräyksen suojaama tavoite tulee täytetyksi muilla tavoin. Ratkaisussa 2011:32 kiinteistön lahjansaajan puolisoiden avio-oikeuden
poissulkevaa ehtoa pidettiin pätevänä, vaikka menettelyssä ei ollut noudatettu avioliittolain
(234/1929) muotovaatimusta kahdesta esteettömästä todistajasta. Lahjansaajan tahdon
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CISG 29.2 artikla: A contract in writing which contains a provision requiring any modification or termination by agreement to be in writing may not be otherwise modified or terminated by agreement. However, a
party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the extent that the other party has
relied on that conduct.
203
Vastaavasta asetelmasta oli kysymys Ruotsin korkeimman oikeuden (”HD”) ratkaisussa NJA 1934 s. 533.
Osapuolten välisten neuvottelujen alkaminen muotovaatimusta rikkoneen reklamaation esittämisen jälkeen loi
sopimuskumppanille perustellun käsityksen siitä, että reklamaation vastaanottaja oli luopunut oikeudestaan
vedota muotovirheeseen. Toisaalta HD katsoi ratkaisussa NJA 1993 s. 436, että reklamaation vastaanottajan
reagoiminen reklamaation sisältöön ei vienyt oikeutta vedota myöhemmin reklamaation muotovirheeseen. Ks.
Hultmark 1996, s. 136–140, 180–181. Norjan osalta Krüger kirjoittaa (1989, s. 746), että mekaanisen välittömän reklamaatiovelvollisuuden sijasta luontevampaa on kiinnittää huomiota siihen, onko muotovirheellisen
reklamaation vastaanottaja antanut aihetta reklamaation antajalle ymmärtää, että se ei tule vetoamaan muotovirheeseen.
204
UNIDROIT’ssa omaksuttu kanta edustaa mielestäni kiinnostavaa kompromissia muotomääräysten ankaran
ja lievän tulkinnan (tai varsinaisen ja ohjesisältöisen luonteen) välillä. Ks. Norros 2008, s. 206–207
alaviitteineen sekä UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law 2004, s. 65.
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turvaamisen katsottiin kuitenkin tulleen täytetyksi, kun sen sijaan maakaaren muotovaatimuksia oli tapauksessa seurattu.205
YSE 25.1 §:n mukaan sopimusosapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ne vahingot,
jotka aiheutuvat urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämättä jäämisestä, tai
jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle osapuolelle. YSE:n mukaisten muoto- ja menettelytapamääräysten rikkominen saattaa aktualisoida YSE 25.1 §:n mukaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, jos muotomääräyksestä poikkeamisesta on seurannut vahinkoa sopimuskumppanille. Tosiasiallisesti suurempi riski liittynee kuitenkin tahdonilmaisun tehottomuuteen ja
muihin oikeudenmenetyksiin.206 YSE 25.1 §:ää voitaneen lisäksi pitää lähinnä informatiivisena huomautuksena osapuolten välisestä normaalista sopimusperusteisesta vahingonkorvausvastuusta – YSE 25.1 § kun ei vaikuta sen paremmin lisäävän kuin kaventavankaan
osapuolten välistä vastuuta siitä, millainen se on ilman eri tätä määräystäkin.207
Seuraavissa kappaleissa käsitellään YSE:n eri muoto- ja menettelytapamääräyksiä sekä niitä
koskevaa käytäntöä ja kirjallisuutta.
5.2

Lisä- ja muutostyöt

5.2.1

Lisä- ja muutostöiden käsitteet

Kaavio 4. Lisä- ja muutostöiden oikeusvaikutukset.208
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KKO 2011:32.
KKO 2008:19; Erma 1991, s. 204–206; Norros 2008, s. 194, 207.
207
Vahingonkorvauksesta sopimusrikkomuksissa ks. Hemmo 1994, s. 9.
208
Laine 2005, s. 20.
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Rakennusprojekteissa urakoitsijan suoritusvelvollisuuksia, toisin sanoen urakkakohdetta, on
lähes mahdotonta etukäteen suunnitella täysin kattavasti niin, ettei suunnitelmia tarvitse työn
edetessä muuttaa tai päivittää.209 Lisä- ja muutostyöt ovat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomia töitä ja niistä määrätään YSE 43 ja 46 §:ssä. Lisä- ja muutostöitä koskevat YSE:n
määräykset ovat esimerkkejä sopimusperusteisesta sopimuksen täydentämisestä.210
Lisätyötä on urakoitsijan suoritus, joka ei alun perin urakkasopimuksen mukaan kuulunut
urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen.211 Lisätyöhön liittyvien seuraavien kriteerien on kaikkien täytyttävä, jotta kysymys on lisätyöstä:
1. työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen,
2. työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se tehdään urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisäksi, ja
3. työ ei kohdistu välittömästi urakkasopimuksessa sovittuun työhön.
Lisätyöstä on kysymys esimerkiksi silloin, kun urakkasopimuksessa on sovittu vain rakennuksen sisäpuolisia sähköasennustöitä, mutta myöhemmin sovitaan myös pihavalaistuksen
asentamisesta, tai kun urakkasopimuksessa on sovittu vain ikkunalautojen maalaamisesta,
mutta myöhemmin sovitaan myös ikkunankarmien maalauksista. Lisätyötä puolestaan ei ole
esimerkiksi pesualtaiden määrään lisääminen, jos tietystä määrästä pesualtaiden asennuksia
on sovittu jo alun perin.212
Muutostyö on jo sovitun työn suorituksen muutos, lisäys tai vähennys.213 Työ on muutostyötä, jos:
1. työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen, ja
2. työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai se kohdistuu välittömästi urakkasopimuksen mukaiseen suoritukseen kuitenkaan muuttamatta sen sisältöä.
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Erma 1974, s. 188–189.
Ryynänen 2016b, s. 149.
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Laine 2005, s. 7, 13–14, 32–33; Liuksiala – Stoor 2016, s. 161. Ruotsin AB 04 -määräysten ÄTA-työt
(ändringar, tilläggsarbeten, avgående arbeten) vastaavat varsin hyvin lisä- ja muutostöiden käsitteitä. Ks. Samuelsson 2011, s. 118–119.
212
Viimeksi mainitun esimerkin työ on sen sijaan muutostyö. Ahokas et al. 2014, s. 198.
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Laine 2005, s. 7, 13–14, 32–33; Liuksiala – Stoor 2016, s. 162.
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Muutostyöstä on kysymys esimerkiksi silloin, kun sovitusta suunnitelmasta laatoittaa pihaalue luovutaan, tai jos laatoituksen tyyppiä tai laatua muutetaan.214 Lähtökohtaisesti työn
urakkaan kuuluminen tai kuulumattomuus ratkaistaan urakkasopimusasiakirjojen perusteella. Kaikkine yksityiskohtineen tarpeellisten töiden kuvaaminen etukäteen sopimisvaiheessa voi kuitenkin olla käytännössä mahdotonta. Suunnitelmissa mainitsemattoman työn
voidaan katsoa kuuluvan urakkaan, jos työn tekeminen on välttämätöntä sopimuksen mukaisen työsuorituksen aikaan saamiseksi. Yleisen käytännön tai hyvän rakennustavan edellyttämät työt kuuluvat urakkasopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen sanatarkasta
yksilöinnistä tai sellaisen puuttumisesta riippumatta.215
Välitystuomiossa 1/1966 urakoitsijan korvausvaatimus siitä, että tilaaja oli valinnut urakoitsijan esittämien verhojen ja lattiakourujen ritilät vaihdettavaksi kalliimpiin hylättiin,
kun tarvikkeet eivät urakoitsijan valitsemien mukaisina olisi soveltuneet rakennuksen laatutasoon, ja kun urakkasopimuksessa tällaisesta soveltuvuudesta oli sovittu.216

Urakoitsijalla on muutostyön toteuttamiseen liittyvä velvollisuus YSE 43 §:n mukaan.217
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti
muuta urakoitsijan suoritusta toisen luonteiseksi.218 Olennaisesta muutoksesta voi olla kyse
esimerkiksi silloin, kun koko rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennuksesta toimitilarakennukseksi, ja tämä vaikuttaa myös urakoitsijan työn luonteeseen.219 Olennaisuuskynnyksen ylittävistä töistä on sovittava tilaajan ja urakoitsijan kesken erikseen. Tilaajalla
on oikeus myös vähentää urakoitsijalle koituvia töitä, kunhan vähennys ei ole olennainen.
Olennaisesta vähennyksestä urakoitsija on oikeutettu korvaukseen menetyksestään.220 Sen
sijaan poikkeuksellista ei ole, että muutostyö merkitsee urakoitsijan työsuorituksen vähenemistä, mikä johtaa urakoitsijan hyvitykseen tilaajalle.221
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Ahokas et al. 2014, s. 198–199.
Laine 2005, s. 15–16; Liuksiala – Stoor 2014, s. 160; välitystuomio 4/1966; välitystuomio 6/1978.
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Välitystuomio 1/1966.
217
Joskus urakoitsijalle on ajateltu kuuluvan myös oikeus urakkaansa liittyvän lisä- tai muutostyön tekemiseen.
Muutostyöoikeutta on perusteltu lojaliteettiperiaatteella. Ks. Laine 2005, s. 57; Rudanko 1989, s. 139. Urakoitsijan muutostyöoikeuden on katsottu erityisesti ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa olevan vahva pääsääntö.
Ks. Hellner et al. 2006, s. 140.
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Teoreettisesti muutostyövelvollisuuden voidaan katsoa merkitsevän poikkeusta sopimusten sitovuuden periaatteesta. Ahokas et al. 2014, s. 199; Erma 1974, s. 62–63; Halila – Hemmo 2008, s. 70; Laine 2005, s. 30;
Liuksiala – Stoor 2014, s. 160. Samuelsson (2011) kuvaa muutostyövelvollisuuden sisältöä Ruotsin AB 04 määräysten mukaan, s. 146.
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Lisätyöhön vastaavaa urakoitsijan velvollisuutta ei liity, vaan lisätyöstä sovitaan ja siihen
sitoudutaan aina erikseen. Käsitteellisestä erottelustaan huolimatta lisä- ja muutostyöt ovat
erotettavissa toisistaan oikeastaan vain tyyppitapauksissa. Työn luonteen määrittäminen tiivistyy lopulta siihen, mitä töistä on sovittu urakkasopimuksessa.222 Mikäli osapuolet eivät
pääse yhteisymmärrykseen työn luonteesta eli sen hinta- ja urakka-aikavaikutuksista, on urakoitsija YSE 90 §:n mukaan tilaajan vaatiessa velvollinen tekemään työn YSE 44.2 §:n mukaiseen omakustannushintaan.
Tilaajan on YSE 43.2 §:n mukaan selvästi osoitettava urakoitsijalle tarkoittamansa muutostyöt. YSE 43.2 §:ään ja sen noudattamiseen liittyy sekä urakoitsijaa että tilaajaa suojaavia
elementtejä. Yhtäältä tilaajan on selkeästi viestittävä urakoitsijalle haluamansa muutostyön
sisältö niin, että urakoitsija pystyy sen toteuttamaan. Toisaalta ellei urakoitsija pysty näyttämään, että tilaaja on osoittanut työn tehtäväksi urakoitsijan toteuttamalla tavalla, voi urakoitsijalle syntyä vastuu virheistä, joiden tilaaja väittää johtuvan urakoitsijan virheellisestä
suorituksesta.223
Merkittävä osa YSE:n muoto- ja menettelytapamääräyksistä liittyy lisä- ja muutostöihin.
Niitä käsitelläänkin seuraavien alaotsikoiden alla yksityiskohtaisemmin. On kuitenkin myös
syytä panna merkille, että kaikkiin urakkatyyppeihin lisä- ja muutostöiden systematiikka ei
urakkatyypin luonteen vuoksi sovellu ongelmitta. Esimerkiksi laskutyöurakassa muutoksen
vaikutukset välittyvät automaattisesti urakkahintaan.224 Tavoitehintaurakassa taas on tavoitehinnan saavuttamista arvioitaessa lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutukset huomioitava
tavoite- ja kattohintaa vastaavasti nostamalla. Osapuolten intressit lisä- ja muutostöihin liittyvissä asioissa saattavat yksittäisessä urakassa olla erilaiset kuin muissa urakkatyypeissä.225
Urakkamalli saattaa vaikuttaa lisä- ja muutostöiden muoto- ja menettelytapamääräysten
tulkintaan, kuten ratkaisusta KKO 2008:19 ja ratkaisua kommentoineesta kirjallisuudesta
on käynyt ilmi.226 Muotovaatimuksia on erityisesti Norroksen mukaan tulkittava kunkin
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Laine 2005, s. 18.
Ahokas et al. 2014, s. 200. Ks. myös Erma 1974, s. 64–65.
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Ryynänen 2016b, s. 153.
225
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sopimuksen kannustinten ja intressien lähtökohdista muotovaatimuksille presumoitavien
yleispätevien oikeusvaikutusten sijaan.227

5.2.2

Muutostöiden tilaaminen ja lisätöistä sopiminen kirjallisesti

Lisä- ja muutostöiden tilaamiseen on YSE:n mukaan omat erityiset menettelyt. Muutostyöstä, sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on YSE 43 §:n mukaan sovittava kirjallisesti,
eikä muutosta saa ryhtyä toteuttamaan ennen tätä sopimista.228 Muutostöistä sopiminen suullisesti ei siis ole YSE:n tuntema tai sallima menettelytapa. Sopiessaan muutostyöstä suullisesti urakoitsija ottaa kannettavakseen riskin siitä, että muutostyön katsotaan myöhemmin
sisältyneen alkuperäiseen urakkaan, taikka että muutos ei vaikuta urakan hintaan. Kumpikin
merkitsee jäämistä ilman eri korvausta tehdystä muutostyöstä. Sama riski on, jos urakoitsija
ryhtyy toteuttamaan muutostyötä ennen kuin on tehnyt tilaajalle muutostyötarjouksen. Tilaaja on tällöin voinut käsittää, ettei muutoksella ole hintavaikutusta urakkaan.229 Lisä- tai
muutostyöstä sopimisen muoto- ja menettelytapavaatimusten noudattaminen voidaankin
nähdä olevan urakoitsijan intressissä.230
Välitysratkaisussa 9/1959 välitystuomioistuin katsoi, että urakoitsijan tuli kärsiä oikeudenkäyntikulut jutussa vahinkonaan, kun tämä ei vuoden 1949 rakennusalan yleisten määräysten (”YSE 1949”) edellyttämällä tavalla ollut sopinut tilaajan kanssa lisä- ja muutostöistä
kirjallisesti, vaan tyytynyt tilaajan suullisiin ilmoituksiin lisä- ja muutostöistä.231

Toisaalta tilaajan oikeus valvoa ja määrätä urakassa tehtävistä töistä edellyttää, että se saa
tietoa työmaalla tapahtuvista töistä. Niinpä tilaajallakin on intressi vaatia lisä- ja muutostöiden tilaamisen menettelymääräysten noudattamista.232
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Norros 2008, s. 193; ks. myös von Hertzen 1983, s. 125.
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Muutostöiden osoittaminen on tilaajan velvollisuus. Urakoitsijan tulee toisaalta varmistua
siitä, että viimeistään muutostyöstä sovittaessa sille on selvää, mistä muutoksesta on kysymys ja hyväksyykö tilaaja urakoitsijan sille tarkoitetun suoritustavan.233 Urakoitsijan on tarkastettava sille toimitetut muutostöiden suunnitelma-asiakirjat ja esitettävä lisäaikaa ja -korvausta koskevat vaatimuksensa (YSE 44.3 §). Jos urakoitsija ei ilmoita tilaajalle näitä vaatimuksiaan, on tilaajalla oikeus olettaa, ettei muutoksilla ole vaikutusta urakkahintaan ja aikaan.234 Jos puolestaan tilaaja ei selvästi osoita tarkoittamaansa muutosta, eikä urakoitsija
sitä sille toimitetuista asiakirjoista havaitse, on tilaaja vastuussa laiminlyönnistään.235 Kirjallisuudessa tilaajan YSE 43.2 §:n mukaisen töiden yksilöintivelvollisuuden laiminlyönnin on
arvioitu voivan tarjoavan oikeutuksen urakoitsijan yksilöimättömiä töitä koskevien reklamaatiovelvollisuuksien noudattamatta jättämiselle.236
5.2.3

Työmailla vakiintuneet käytännöt

Oikeuskäytännössä on annettu painoarvoa osapuolten välille urakan aikana muodostuneelle
käytännöille. Osapuolten sopimussuhteessaan noudattaman käytännön kunnioittaminen on
sopimusautonomian näkökulmasta tarpeellista, ja ainakin silloin kun näyttöongelmia ei ole,
tulee osapuolten autonomiaa nähdäkseni kunnioittaa.237 Sandvikin mukaan tuomioistuin ei
voi määrätä sopimuksen sisällöksi sellaista, mitä osapuolet eivät itse sen sisällöksi ole katsoneet.238 Työmaalla jotakin tarvetta tai olosuhdetta vastaamaan syntynyt käytäntö on merkki
sopimuksen joustavuudesta osapuolten tarpeiden mukaan.239 Samalla urakkasopimuksen tulkitseminen osapuolten tarpeiden mukaan on esimerkki sopimusmääräysten funktionaalisesta
tulkinnasta. Kirjallisuudessa on yleisesti katsottu, että osapuolten pitkään keskenään noudattama käytäntö voi muuttaa sopimuksen sisältöä. Jos tilaaja on aiemmin maksanut esimerkiksi suunnittelijan suoraan työmaalle toimitettujen piirustusten aiheuttamia lisä- ja muutostöitä, voi urakoitsijalla tilaajan käyttäytymisen perusteella olla syytä olettaa tilaajan valtuuttaneen suunnittelijan toimimaan puolestaan tilaamaan lisä- ja muutostöitä240. Osapuolten välille tai työmaalla yleisemmin muodostunut käytäntö voidaan nähdä myös aiemmin esitellyn
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relational contracting -opin korostaman luottamuksen konkretisoitumisena. Työmaakäytäntöjen kunnioittaminen osapuolten lisäksi myös instituutioiden, kuten tuomioistuinten, toimesta voidaan siten nähdä eräänlaisena sopimusoikeudellisen luottamusperiaatteen vahvistamisena.241
Rovaniemen hovioikeus on ratkaisussaan RovHO 20.12.2002 nro 827242 ottanut kantaa muutostöiden suulliseen sopimiseen:
Tilaaja ja urakoitsija olivat sopineet rivitalon rakentamisesta. Rakennuskohde oli saanut
rahoitusta valtion asuntolainoituksesta. Urakkasopimuksen mukaan urakoitsija sitoutui
kohteen rakennusteknisiin asiakirjoihin ja suorittamaan sähkö- ja LVI- sekä maalaus- ja
pihatyöt sopimuksen liiteasiakirjojen mukaan. Urakkasopimuksen liitteenä olleen LVItyöselityksen mukaan maavaraisen lattian lämpöeristekerroksen alapuolelle asennetut lämpimän käyttöveden runkoputket tuli lämpöeristää. Eristämistä ei kuitenkaan tehty. Urakoitsijan mukaan eristystyöt oli urakoitsijan ja tilaajan yhteisymmärryksessä jätetty pois urakasta, ja tilaaja oli ollut tietoinen eristeiden asentamatta ja sallinut menettelyn. Tilaajan
mukaan tällaista sopimusta tai yhteisymmärrystä ei ollut ja urakoitsija vastasi aiheuttamansa rakennusvirheen korjauskustannuksista.243
Hovioikeus totesi, että vaikka YSE-ehtojen mukaan muutostöistä on sovittava kirjallisesti,
tehdään muutoksia urakan kestäessä käytännössä usein myös suullisesti. Erityisesti valtion
asuntolainoituskohteissa vastaava työnjohtaja ja rakennuttajan edustaja saattoivat sopia lisätöistä YSE-menettelystä poikkeavalla tavalla varsinkin, jos urakkahinta ei muutosten
vuoksi muuttunut. Hovioikeus katsoi tapauksessa näytetyksi, että rakennuttajan edustaja ja
rakennustyömaan vastaava työnjohtaja olivat suullisesti sopineet lämpöeristeiden jättämisestä pois rakennusurakasta. Urakoitsija ei ollut syyllistynyt sopimusrikkomukseen.244
Hovioikeuden huomiot urakkasopimusten muutosten tekemisestä suullisesti vastoin kirjallisia sopimusehtoja ja kirjallisia muotovaatimuksia merkitsevät nähdäkseni, että hovioikeus tunnisti urakkasopimuksen dynaamisen luonteen ja urakkasopimusten muuttamisen
toisinaan realisoituvan välttämättömyyden. Dynaamisen sopimuksen voi nähdä liikkuvan
YSE-ehtoja ketterämmin: sopimuksen täydentymisen ja muovautuvuuden myötä voidaan,
241

Tieva 2006, s. 249.
Tapaukseen sovellettiin YSE 1998 -ehtoja aiempia rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja vuodelta 1983
(”YSE 1983”). Menettelytapamääräysten osalta kummatkin ehdot ovat samansisältöiset.
243
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sopimusmuutosta koskevista muotovaatimuksista, jotka ovat artiklan mukaan lähtökohtaisesti sitovia. Osapuoli kuitenkin menettää oikeutensa vedota muotovaatimukseen, jos on omalla toiminnallaan antanut sopimuskumppanilleen aiheen luottaa muotovaatimuksen vastaisen oikeustoimen sitovuuteen. Lähes vastaava määräys
on UNIDROIT 2.1.18 artiklassa.
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jos muutkin seikat sitä puoltavat, sallia myös YSE:n kirjallisista ehdoista poikkeavia toimia.
Tapausta voisi arvioida myös tilaajan reklamaation laiminlyönnin perusteella. Esimerkiksi
Telarannan omaksuman näkemyksen mukaan osapuolen on välittömästi reagoitava sopimuskumppanin muotomääräystä rikkovaan tahdonilmaisuun. Muutoin tahdonilmaisu katsotaan päteväksi.245 Tästäkin näkökulmasta HO:n ratkaisua on pidettävä linjakkaana. Kirjallisuudessa on tosin huomautettu, ettei välittömän reklamaation tekemisen laiminlyönti
ainakaan ilman muuta voi merkitä muotovirheen pätevöitymistä sopimuksen osaksi, vaan
tällöin on edellytettävä esimerkiksi osapuolten noudattaneen käytäntöä jo jonkin aikaa sekä
mahdollisesti muitakin käytännön olemassaoloa tukevia seikkoja.246 Hultmark esimerkiksi
huomauttaa, että välittömän vastareklamaation vaatimus esimerkiksi muotovirheellisen
reklamaation yhteydessä saa aikaan epätasapainon itse sopimusrikkomuksen ja sitä koskevan reklamaation kohtelun välille. Ensimmäiseen sovellettaisiin kohtuullista taikka muuta
sopimusperusteista reklamaatioaikaa, kun taas jälkimmäiseen olisi reagoitava välittömästi.
Luontoissuorituksen velkojan reklamaatiovelvollisuuden ja velallisen vastareklamaatiovelvollisuuden keskinäinen epätasapaino ei liene perusteltu.247
Lisä- ja muutostyötarjouksesta reklamoinnin laiminlyönnistä oli kysymys myös ratkaisussa
HelHO 11.7.2011, S 10/650. HO katsoi, että tilaajan oli katsottava konkludenttisesti hyväksyneen tarjouksen, kun se ei ollut vastustanut urakoitsijan sisällöllisesti ja rahamääräisesti yksilöityä tarjousta eikä urakoitsijan aloitettua töiden tekemisen. Urakoitsijalla oli oikeus toteuttaa työt, jotka olivat sen kokonaissuorituksen kannalta välttämättömiä, sekä
saada näistä töistä kohtuullinen korvaus.248

YSE:ssä ei ole lainkaan määrätty muutostyön tilaamista koskevan muotovaatimuksen rikkomisen vaikutuksista.249 Ehkä siksi hovioikeus antoi erityistä merkitystä yllä selostetussa
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siitä, kun sopimuksen peruuttamista haluava vastaanotti toisen osapuolen allekirjoittaman sopimusasiakirjan,
vaikka sopimuksesta vetäytyvä ei itse ollut allekirjoittanut sopimusasiakirjaa eikä osapuolten välisen aiemman
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velvollisuus torjua välittömästi muotovirheen rasittama reklamaatio saattaa johtaa reklamaation vastaanottajan
kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen.
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tapauksessa valtion asuntolainoituskohteissa käytännöksi muodostuneelle tavalle sopia lisätöistä ja niiden hyvittämisestä YSE:n mukaisesta menettelystä poiketen suullisesti.250 Myös
oikeuskirjallisuudessa sopimukseen perustuvia muotovaatimuksia on lähtökohtaisesti pidetty ohjesisältöisinä, ellei muuta ole erityisesti sovittu.251 Hultmark esimerkiksi toteaa, että
olettama on lähellä yleistä oikeustoimiopillista sääntöä jonka mukaan oikeuteensa (ankara
muotovaatimus) vetoavan tulee näyttää väitteensä toteen252.
Myös varsin iäkkäässä välitystuomiossa 1/1966 arvioitiin muoto- ja menettelytapamääräysten merkitystä urakkasopimuskokonaisuuden näkökulmasta.
Työmaalla vallinneen käytännön mukaan tilaaja oli hyväksynyt työnvalvojan osoittamat
lisä- ja muutostyöt. Työmaalla muodostuneen käytännön vuoksi urakoitsijalla katsottiin
olleen oikeus esittää lisäkorvausvaatimuksia lisä- ja muutostöistä urakkasopimukseen liitettyjen rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1957 (”YSE 1957”)253 sanamuodosta huolimatta, jossa edellytettiin lisätöistä sopimista kirjallisesti.254 Osa lisäkorvausvaatimuksista
hyväksyttiin tällä perusteella sekä siksi, että työt olivat tulleet tilaajan hyväksi. Sen sijaan
vaatimuksista ne, kohdistuivat aikaan ennen urakoitsijan tekemiä huomautuksia ja vaatimuksia lisäajasta ja -korvauksesta, hylättiin255.256
Toisessa, lopputulemaltaan hyvin samankaltaisessa välitysratkaisussa 47/1987 välitystuomioistuin kunnioitti osapuolten välille muodostunutta käytäntöä, jonka mukaan tilaaja oli
voinut suullisestikin hyväksyä urakoitsijan tekemiä lisätyötarjouksia ja lisätöistä oli voitu
sopia jopa ilman tarjousta vastoin kirjallisen muotovaatimuksen määräystä.257
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Toisaalta ratkaisussa 2008:19 KKO suhtautui hyvin ankarasti YSE 1983:n muoto- ja menettelymääräyksiin ja asetti urakoitsijalle velvollisuuksia, jotka eivät vastanneet osapuolten
välille muodostunutta käytäntöä.258

Erma on hahmotellut lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutussääntöjä niissä tapauksissa,
joissa töistä on sovittu joko konkludenttisesti taikka yleisten sopimusehtojen näkökulmasta
puutteellisesti. Ensinnäkin työsuorituksen tekijälle on suoritettava kohtuullinen vastike suorituksestaan. Toiseksi suoritus on katsottava vastikkeettomaksi vain, jos suorituksen vastaanottaja osoittaa vastikkeettomusperusteen olemassaolon. Kolmanneksi urakoitsijan vaatimaa vastiketta on pidettävä kohtuullisena, ellei tilaaja näytä sitä kohtuuttomaksi. Neljänneksi urakoitsijalle on korvattava lisä- ja muutostyöstä aiheutuneet asianmukaiset kustannukset. Korvattaviksi vaadittuja kustannuksia on pidettävä asiallisina, ellei tilaaja näytä, että
ne ovat aiheettomia taikka tarpeettoman suuria. Viidenneksi vain tilatuista työsuorituksista
syntyy velvollisuus lisäkorvauksen maksamiseen.259 Erman yleisohjeita tarkastellessa on
syytä ottaa huomioon, että ne on laadittu liki puoli vuosisataa sitten, ja niitä voinee pitää
edelleenkin varsin toimivina ainakin karkeiden yleisohjeiden tasolla. Nykyään argumentoidun ja tässäkin tutkielmassa viitatun käsityksen mukaan Erman hahmottelemiin ohjeisiin
voi kuitenkin suhtautua kriittisesti niiden vahvan presumoinnin vuoksi, joka ei jätä tilaa tilannesidonnaisille arvioille.260
Työmaakäytännön vahvistumisen yhtäältä ajan kulumisen ja toisaalta osapuolten käytäntöön
sitoutumisen myötä vahvistuu myös reklamaatiovelvollisuus sille osapuolelle, joka ei hyväksy käytäntöä osapuolten välillä. Mikäli käytäntö katsotaan osapuolten välillä kyllin vahvaksi eikä sitä vastustava ole huomauttanut sopimuskumppanilleen, ettei hyväksy käytännön
soveltamista, voi tämä menettää oikeutensa vedota käytännön muodostamaan muotovirheeseen suhteessa sopimustekstiin.261 Sanottu kävi ilmi esimerkiksi aiemmin esitellyssä ratkaisussa RovHO 20.12.2002 nro 827.
Oikeuskäytännössä ei kuitenkaan ole aina ole suhtauduttu sallivasti työmaakäytäntöihin. Tapauksessa KKO 2008:19 KKO totesi, etteivät tilaajan laiminlyönnit noudattaa YSE 1983:n
mukaisia menettelyitä lisä- ja muutostöiden käsittelyssä antaneet urakoitsijalle aihetta tai
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oikeutta poiketa urakoitsijaa velvoittavista lisä- ja muutostöistä sopimista koskevista YSE
1983:n määräyksistä. Ratkaisun ankaran suhtautumisen muoto- ja menettelymääräysten kirjaimeen voi nähdä KKO:n kielteisenä kantana työmaakäytäntöjen hyväksymistä kohtaan262.
Lisäksi kanta selvästi korostaa urakoitsijan velvollisuutta tarkastaa tilaajan sille toimittamat
suunnitelmat, havaita lisä- ja muutostöiden aiheet sekä huomauttaa huomioistaan tilaajaa.
Kirjallisuudessa ratkaisun oikeusohjeisiin on suhtauduttu kriittisesti ja arvioitu, ettei KKO:n
ratkaisussaan ottama kanta ole omiaan lisäämään oikeusvarmuutta työmailla.263
Toisaalta osapuolille tulee, edelleen sopimusautonomiankin nimissä, antaa mahdollisuus
vaatia sopimussuhteessaan YSE:n mukaisten – tai muiden – muotomääräysten tarkkaa noudattamista oikeudenmenetysten uhalla. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi sopimalla erikseen muotomääräyksen rikkomisen oikeusvaikutuksista, tai muutoin kiinnittämällä muotomääräyksiin erityistä huomiota jo sopimuksen solmimisen vaiheessa.
Välitystuomiossa 7/1979 välitystuomioistuin piti merkityksellisenä sitä, että urakkasopimuksessa oli erikseen muutettu yleisten sopimusehtojen määräystä niin, että lisätöiden toteuttamisen edellytykseksi oli sovittu etukäteen tehty kirjallinen sopimus. Lukuun ottamatta vähäisiä töitä osapuolten katsottiin nimenomaan lisätöistä sopimisen osalta sitoutuneen muotomääräyksen tiukkaan noudattamiseen, vaikka osapuolet eivät muutoin olleet
tarkasti noudattaneet urakkaa koskevia muotomääräyksiä.264

5.2.4

Työt tilaajan hyväksi

Silloin tällöin oikeuskäytännössä265 esiintyvään argumenttiin, jonka mukaan työt ovat tulleet
tilaajan hyväksi, voidaan mielestäni suhtautua kriittisesti. Perustelu on nähdäkseni sisällöllisesti tyhjä, kun lähtökohtaisesti kaikkien lisä- ja muutostöiden voitaneen katsoa tulevan
tilaajan hyväksi.266 Mainittuun argumentaatioon voitaneen nojautua lähinnä niissä urakkasopimuksissa usein kiistoja aiheuttavissa tilanteissa, joissa tilaaja ei ole erikseen osoittanut
muutosta, mutta muutos on ollut välttämätön esimerkiksi suunnittelun puutteellisuuden,
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viranomaisten esittämien vaatimusten taikka urakan etenemisen aikana täsmentyneiden tietojen ja tutkimustulosten vuoksi. Silloin tilaaja voi nähdä, ettei ole tilannut töitä, eikä sen
vuoksi voi olla velvollinen maksamaankaan niistä. Näissäkin tilanteissa lienee kuitenkin urakan kokonaisedun mukaista, että muutoksiin reagoidaan asianmukaisesti ja että muutosten
myötä muuttunut urakoitsijan suoritus myös korvataan.267 Laineen mukaan viranomaisten
vaatimien töiden kustannusvaikutukset voi ratkaista Korkeimman oikeuden ratkaisussaan
2008:19 esittelemän tavoitelähtöisen tulkinnan periaatteen mukaan.268 Tällöin tilaajan direktio-oikeutta ei voida katsoa rikotun, koska tilaajalla ei olisi ollut mahdollisuutta puuttua työn
tekemiseen. Tilaaja siis vastaa näiden töiden kustannuksista. Laine tosin täydentää, että
KKO:n ratkaisun perusteella jää avoimeksi, missä määrin tilaajan direktio-oikeuden toteutumisen arviointi mahdollistaa muoto- ja menettelymääräyksistä poikkeamisen.269 Sandvikin
mukaan kuvattu tilanne ei anna urakoitsijalle oikeutta laiminlyödä menettelymääräyksiä:
vaikka tilaaja ei tietyn välttämättömän työn tekemiseen tai sen tapaan ehkä voikaan vaikuttaa, on hänen silti tiedettävä töiden (eli urakan kustannusten) lisääntymisestä, jotta voi tosiasiallisesti pitää kiinni direktio-oikeudestaan koko urakan tasolla esimerkiksi pyrkimällä vähentämään kustannuksia muualla.270
Muotovaatimusten sitovuuden ratkaisemisella tilaajan direktio-oikeuden valossa on nähdäkseni yhtymäkohtia KKO:n ratkaisuun 2011:32, jossa todettiin, ettei avioliittolain muotovaatimuksen kahdesta esteettömästä todistajasta noudattamatta jättäminen tehnyt kiinteistön lahjan ehdosta tehotonta, kun lahjanantajan tahto oli tullut suojatuksi maakaaren
muotovaatimusta noudattamalla.271
Erään reuna-alueen mainittujen tapausten rinnalle muodostavat urakka-asiakirjojen tulkinnanvaraisuuteen liittyvät kiistat, joita ei varauksetta voine ratkaista esitetyn argumentaation perusteella. Lisäksi tilaajan urakka-aikana harjoittama täydentävä suunnittelu saattaa
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andre punkter.” Rudanko (1989, s. 145) ottaa esille tilaajan mahdollisuuden hakea poikkeuslupaa viranomaisten vaatimien töiden yhteydessä, minkä vuoksi tilaajan on oltava tietoinen työmaan tapahtumista.
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KKO 2011:32.
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aiheuttaa määritelmä- ja rajanveto-ongelmia, jotka saattavat koskea esimerkiksi urakkasopimuksen mukaisen urakkasuorituksen täsmentämisen ja muuttamisen käsitteitä. Täsmentämisen ja muuttamisen välisestä rajanvedosta voi olla kiinni se, onko urakoitsijalla oikeutta eri korvaukseen urakka-aikana muuttuneiden suunnitelmien johdosta.272

5.2.5

Kokonaisarviointia, reaaliargumentointia ja tavoitelähtöistä tulkintaa – KKO
2008:19

Nähdäkseni osapuolten välillä muodostunutta käytäntöä lisä- ja muutostöiden tilaamisen
muodon suhteen on oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa melko johdonmukaisesti puollettu
kunnioitettavaksi.273 Epäselvempiä tapauksia ovat kuitenkin ne tilanteet, joissa osapuolten
välille ei ole muodostunut kuvatun kaltaista selkeää toimintamallia lisä- ja muutostöiden
sallivasta tilaamistavasta.
Korkein oikeus tulkitsi ratkaisussa KKO 2008:19 urakoitsijan säilyttäneen oikeuden vaatia
joidenkin lisä- ja muutostöistä aiheutuneiden kustannusten korvaamista, vaikka ennakollista
sopimusta urakka-ajan pidentämisestä taikka sovellettavaksi tulleen YSE 1983 27 §:n274 mukaista lisäaikaa koskevaa kirjallista vaatimusta ennen töihin ryhtymistä ei ollut tehty.275 KKO
huomautti kuitenkin, hylätessään valtaosan urakoitsijan vaatimuksista, että osapuolet olisivat voineet sopia lisä- ja muutostöiden muoto- ja menettelymääräyksistä YSE 1983:sta poiketen, ja että urakoitsijalta voitiin edellyttää aloitteellisuutta lisäkorvauksen saamiseksi.276
KKO katsoi, että erityisesti hankkeen olosuhteiden ja kustannusseurantaa koskevien yksilöllisten sopimusehtojen myötä urakoitsijan voitiin edellyttää esittävän tilaajalle määrältään
yksilöity vaatimus urakan tavoite- ja kattohinnan korottamiseksi – kysymyksessä oli ollut
katto- ja tavoitehintaurakka – kohtuullisessa ajassa siitä, kun urakoitsija pystyi tai sen kokeneena urakoitsijana olisi pitänyt pystyä arvioimaan lisä- tai muutostyön kustannuksista.277
KKO: ”Asiassa on kysymys siitä, millaista menettelyä YIT:n on käsillä olleissa olosuhteissa tullut noudattaa saadakseen Vilhonkadulta korvauksen esittämiensä lisä- ja muutostyövaatimusten osalta.”278 Kohtuullisena aikana KKO piti tapauksessa noin yhtä kuukautta
272

Laine – Laine 2006, s. 208, 213.
HelHO 28.3.2003; Liuksiala – Stoor 2014, s. 164.
274
YSE 1998:ssa jokseenkin vastaava määräys on YSE 23.1 §:n 2 virkkeessä. YSE 1983 27 §:ssä tosin edellytetään ilmoitusta viipymättä, YSE 1998 23.1 §:n 2 virkkeessä välittömästi. Korostukset allekirjoittaneen.
275
Ratkaisua KKO 2008:19 käsitellään lisäksi jaksossa 5.3.3 reklamaation näkökulmasta.
276
KKO 2008:19.
277
Urakoitsijan velvollisuutta esittää vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa siitä, kun on saanut tietoonsa vaatimuksen perusteen, on sinänsä pidettävä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisena. Ks. Järvinen
– Heikkinen 2008, s. 993.
278
KKO 2008:19, kohta 36.
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”[o]ttaen huomioon urakan alkuperäinen kokonaiskesto, noin yksi vuosi, sekä (…) urakoitsijalle asetettujen, kustannusseurantaa ja ennakointia koskevien velvoitteiden jaksottaminen kuukausittain sekä myös urakassa noudatetut maksuaikataulut (…).”279

Niiden töiden osalta, joiden laajuus tai tarkoituksenmukainen tekotapa saattoi selvitä vasta
työn aikana, KKO piti urakoitsijan velvollisuutena esittää määrältään yksilöidyt vaatimukset
heti, kun se oli ollut mahdollista.280 Toisaalta urakan loppuvaiheen kiireisistä ja urakoitsijan
tietoon myöhään tulleista töistä urakoitsijan sallittiin tehdä vaatimukset viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, kun sen tai tilaajan mahdollisuudet rajoittaa näihin töihin liittyviä kuluja olivat urakan vaiheen vuoksi enää erittäin rajalliset.281
KKO:n ratkaisusta on sen kiistattomasta ankarasta suhtautumisesta huolimatta nähtävissä
funktionaalinen lähestymistapa YSE 1983:n lisä- ja muutostöiden korvausvaatimusten esittämisen menettelymääräyksiin. Ratkaisua tarkastellessa on kuitenkin huomioitava, että monien urakoitsijan vaatimusten osalta KKO tulkitsi urakkasopimusta tiukasti sanamuodon
mukaisesti, eikä hyväksynyt urakoitsijan liian myöhään esitettyjä vaatimuksia.282 Kaikkien
urakoitsijan asiassa esittämien vaatimusten suhteen KKO:n hyväksymät vaatimukset olivat
vähemmistössä. Syy tähän ankaraan tulkintaan on mahdollisesti tapauksen urakkasopimustyypissä. Kysymyksessä olleessa katto- ja tavoitehintaisessa urakkasopimuksessa tilaajalla
on suuri intressi valvoa urakan kustannuskehitystä. Tähän perustaen KKO:kin antoi erityisen
paljon painoarvoa menettelyitä koskeville määräyksille, joiden tarkoitus on suojata tilaajan
direktio-oikeutta. KKO ei sen sijaan kiinnittänyt huomiota urakkatyypin hintaleikkuriin,
joka siirtää riskiä urakoitsijalle kustannusten saavutettua tietyn pisteen. Voisi argumentoida,
että nimenomaan hintaleikkurin olemassaolo vähentää tilaajan tarvetta saada tietoonsa
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KKO 2008:19, kohta 44.
Koska urakoitsijan esittämät seurantalistat eivät olleet sisältäneet rahamääräisiä vaatimuksia lisävastikkeiden saamiseksi, ei KKO pitänyt seurantalistoja asianmukaisina reklamaatioina. Vaatimusten epämääräisyys oli
KKO:n mukaan ongelmallista erityisesti tilaajan direktio-oikeuden kannalta.
281
KKO 2008:19. Näiden töiden osalta seurantalistat ja niiden etukäteen yksilöimättömät vaatimukset eivät
loukanneet tilaajan direktio-oikeutta, kun tilaaja ei urakan kiireisen loppuvaiheen vuoksi olisi voinut toimillaan
valvoa töiden suorittamista tehokkaammin kuin urakoitsija työt suoritti.
282
Pl. niin myöhään urakoitsijan tietoon tulleet lisä- ja muutostyöt, ettei sillä ollut ollut mahdollisuutta toteuttaa
töitä muulla kuin toteutuneeksi käyneellä hinnalla. Helsingin hovioikeus oli suhtautunut työmaakäytäntöön
Korkeinta oikeutta sallivammin, ja hyväksyi sen perusteella urakoitsijan vaatimukset. HelHO myös totesi YSE
1983:n menettelytapamääräysten olevan lähinnä järjestysmääräysten luonteisia, ja että YSE 1983:n vaatimuksia ei tosiasiassa olisi voitu täyttää ilman, että siitä olisi aiheutunut viivästyksiä työmaalle.
280
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urakkahinnan lisäysvaatimukset, kun riskiä kustannuksista on siirretty urakoitsijankin kannettavaksi. 283
KKO ei pitänyt asiassa näytettynä, että osapuolten välille olisi muodostunut selkeä ja kaikki
lisä- ja muutostyöt kattava poikkeava työmaakäytäntö lisä- ja muutostöistä sopimiseen,
vaikka urakoitsija oli yksipuolisesti pitänyt yllä seurantalistoja ja niiden avulla tiedottanut
tilaajaa lisä- ja muutostöiden etenemisestä.284 Sen sijaan KKO päätyi painottamaan urakoitsijan velvollisuutta havaita tilaajan toimittamista suunnitelmista lisä- ja muutostöiden aiheet
sekä velvollisuutta huomauttaa tilaajaa niistä sekä niihin liittyvistä vaatimuksista.285 Lisäksi
KKO katsoi, että urakoitsija oli lisäaikaa saadakseen velvollinen tekemään tilaajalle neutraalin reklamaation tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisesta riittävän ajoissa sen
jälkeen kun urakoitsija oli havainnut tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisen. Lisäksi määrältään yksilöity vaatimus olisi pitänyt tehdä viipymättä sen jälkeen, kun tilaaja oli
täyttänyt myötävaikutusvelvollisuutensa ja laiminlyönnin vaikutus urakan viivästymiseen
oli urakoitsijan arvioitavissa.286 Yksilöity vaatimus olisi kuitenkin joka tapauksessa pitänyt
esittää ennen alkuperäisen urakka-ajan päättymistä, vaikka tilaajan laiminlyönti jatkui edelleen.287
Lisäksi ratkaisussa on mielenkiintoista se, ettei tilaaja ollut reagoinut urakoitsijan toimittamiin seurantalistoihin mitenkään. KKO:n olisi siis ollut mahdollista kiinnittää huomiota
myös tilaajan puutteelliseen reagointiin ja lähestyä asiaa tilaajan reklamaation laiminlyönnin
näkökulmasta. Osapuolet eivät nimittäin olleet urakan aikana keskustelleet lainkaan urakoitsijan tavasta esittää lisä- ja muutostöihin perustuvia vaatimuksia. Kysymys urakoitsijan
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KKO 2018:19, erityisesti kohdat 36, 40, 44. Ks. myös Hagmark 2019, s. 33, Järvinen – Heikkinen 2008, s.
993 sekä Erma 1974, s. 151, joka nähdäkseni asiallisesti kirjoittaa nimenomaan tilaajan direktio-oikeudesta
kuitenkaan kutsumatta ilmiötä varsinaisesti tällä nimityksellä.
284
Tältä osin KKO päätyi olennaisesti toiseen ratkaisuun kuin hovioikeus ratkaisussaan HelHO 14.2.2006 410,
S 03/1543. KKO:n ratkaisua voidaan pitää urakoitsijan kannalta hyvin ankarana siksikin, että urakoitsijan näkökulmasta se menetti oikeutensa korvaukseen, vaikka osapuolet olivat yksimielisiä riidanalaisten töiden lisäja muutostyön luonteesta. Lisäksi asiassa esitetyn näytön mukaan YSE 1983:n menettelymääräyksistä oli urakassa poikettu. Urakoitsija toi esiin lisäksi sen, että riidanalaiset työt olivat tulleet tilaajan hyväksi.
285
Järvinen – Heikkinen 2008, s. 984, 987.
286
Viipymättä esittämisen vaatimus muistuttaa kansainvälisen insinöörityön standardoimisjärjestön FIDICin
laatimien FIDIC-ehtojen määräystä siitä, että urakoitsijan on puhevallan menettämisen uhalla esitettävä lisäkustannus- ja lisäaikavaatimuksensa tilaajalle 28 päivän kuluessa siitä, kun urakoitsija on tullut tai olisi pitänyt
tulla tietoiseksi vaatimuksensa perusteesta.
287
Vaatimuksen esittämisen ajallisen takarajan osalta KKO tulkitsi urakoitsijan velvoitteita YSE 1983:n sanamuotoa tiukemmin; YSE 1983:ssa ei ollut määräystä tällaisesta ehdottomasta takarajasta.
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perustellusta luottamuksesta käyttämänsä menettelytavan hyväksyntää kohtaan tilaajan passiivisuuden vuoksi jäi KKO:ssa vaille vastausta.288
Urakoitsija ja tilaaja olivat sopineet, että lisä- ja muutostöitä voitaisiin käsitellä töiden aloittamisen jälkeen, kunhan lisä- ja muutostyöt oli yhteisesti todettu. Urakoitsija oli koostanut
seurantalistoja lisä- ja muutostöistä, mutta tilaaja ei ollut käsitellyt niitä tai reagoinut niihin
urakoitsijalle mitenkään. Myöskään esimerkiksi työmaapäiväkirjoihin ei ollut merkitty
niitä kokonaisuuksia, jotka osapuolet olisivat yhdessä todenneet lisä- ja muutostöiksi. Urakan aikana osapuolet olivat kuitenkin tavoitehinnan tarkistusneuvotteluissa useaan otteeseen käsitelleet lisä- ja muutostöitä muiden asioiden joukossa. Neuvotteluiden pöytäkirjoihin ei ollut merkitty minkäänlaisia huomautuksia urakoitsijan menettelystä tuoda lisä- ja
muutostöitä tilaajan käsiteltäviksi eikä urakoitsijan menettely ollut muutoinkaan ollut
esillä. Tilaaja ei ollut muissakaan yhteyksissä kiinnittänyt urakoitsijan huomiota sen menettelyyn lisä- ja muutostöiden menettelyasioiden suhteen.289
Hovioikeus puolestaan aiemmin pani merkille tilaajan passiivisuuden. Urakoitsija oli HO:n
mukaan näin voinut luottaa siihen, että lisä- ja muutostyötä koskevat vaatimukset voitiin
tehdä jälkikäteen. HO katsoi, että urakoitsijan oli reklamoitava kustakin työstä viimeistään
ennen ko. työn valmistumista, mutta myös että urakoitsijan toimittamat seurantalistat täyttivät reklamaatiolle asetettavat vaatimukset. HO totesi lisäksi, että rakennusurakkasopimusten muotovaatimuksia on yleensä pidetty lähinnä järjestysmääräysten luonteisina ja lähinnä todisteluun vaikuttavina. Muoto- ja menettelymääräyksiä ei hovioikeuden mukaan
aina voida kirjaimellisesti noudattaa. Toisaalta osapuolten noudattama käytäntö voi antaa
aiheen niiden sivuuttamiselle. Kaikkien vaatimusten esittäminen ennen töiden aloittamista
olisi HO:n mukaan merkinnyt urakan viivästymistä.290
Urakoitsijan ja tilaajan alun perin sopima urakka-aika oli todistajanlausuntojen mukaan ollut toteutettavissa, mutta tiukka. Aikataulua olivat entisestään kiristäneet useat lisä- ja muutostyöt. Urakoitsija ei olisi kyennyt tekemään kustakin työstä etukäteen YSE 1983:n menettelyjen mukaista tarjousta ilman, että urakka olisi ainakin osittain keskeytynyt ja viivästynyt. Tilaaja ei myöskään ollut kaikilta osin osoittanut lisä- ja muutostöitä YSE 1983:n
edellyttämin tavoin.291
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Kohdassa 23 KKO toteaa vain lyhyesti, että tilaaja ei ollut reagoinut seurantalistoihin mitenkään, eikä siten
antanut urakoitsijalle perusteltua aihetta olettaa hyväksyneensä tämän menettelyn.
289
HelHO 14.2.2006 410, S 03/1543.
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HelHO 14.2.2006 410, S 03/1543.
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HelHO 14.2.2006 410, S 03/1543.
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Hovioikeuden omaksuma kanta vastaa nähdäkseni jokseenkin paremmin ainakin oikeuskirjallisuudessa esitettyjä kannanottoja tilaajan passiivisuuden merkityksestä lisä- ja muutostöiden tilaamismenettelyissä292.

KKO:n ratkaisua voitaneen siis pitää jokseenkin puutteellisena, kun se ei arvioinut kysymystä tilaajan passiivisuudesta lainkaan. Niin ikään vaille KKO:n huomiota ratkaisussa jäi
se, että urakoitsijan poikkeaminen YSE 1983:n menettelymääräyksistä oli tapahtunut tilaajan myötävaikutuksella sekä se, että urakoitsijan väitteen mukaan YSE 1983:n velvoitteiden
täydellinen noudattaminen olisi johtanut töiden viivästymiseen.293
KKO:n osittainen tiukka pysyminen urakkasopimuksen sanamuodossa ilmentää omalta osaltaan varsin tarpeellisuuslähtöistä ja tapauskohtaista tulkintaa. KKO viittaa useissa kohdissa
ratkaisua urakan tyyppiin ja toteaa, että tavoite- ja kattohintaisessa urakassa tilaajalla on erityinen tarve ohjata urakan edistymistä, mikä on ilmeisesti vaikuttanut KKO:n ankara suhtautuminen urakkasopimuksen menettelymääräyksiin.294 Ratkaisun suhteellista ankaruutta
voi katsoa lisäävän entisestään sen, että YSE 1983:n määräykset eivät sisältäneet nimenomaista oikeudenmenetysuhkaa lisä- ja muutostyövaatimusten esittämisen yhteydessä.295
Laine on tapauksen erityisen urakkasopimustyypin vuoksi pitänyt ratkaisun oikeusohjeita
rajallisesti soveltuvana muihin urakkamuotoihin. KKO:n ratkaisussa omaksuma linja merkitsisi aiempaa käytäntöä ankarampaa suhtautumista lisä- ja muutostöiden menettelymääräyksiin.296 Vastaavasti muiden urakkatyyppien osalta tehtävät painotukset voivat olla, ja niiden itse asiassa muotomääräyksen tavoitelähtöisen tulkinnan mukaan tuleekin olla, erilaisia.297
Mielestäni kiinnostavaksi kysymykseksi nousee ratkaisun myötä myös se, onko siinä sovellettua ja katto- ja tavoitehintaisiin urakoihin sovellettavia muoto- ja menettelytapamääräysten tulkintoja pidettävä jonkinlaisena tiukimpana mahdollisena tulkintana, mitä tulee muotomääräyksiin rakennusurakkasopimuksissa. Useat viittaukset KKO:n ratkaisussa katto- ja
292

Näin ainakin Järvinen – Heikkinen 2008, s. 983; Laine – Laine 2006, s. 211.
Järvinen – Heikkinen 2008, s. 983, 987, 994.
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Järvinen – Heikkinen 2008, s. 983, 987; KKO 2008:19, kohta 40.
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Järvinen – Heikkinen 2008, s. 991.
296
Järvinen – Heikkinen 2008, s. 989; Laine 2008, s. 689–692. Voidaan myös ajatella, että ratkaisussa KKO
2008:19 omaksuttu muotomääräyksen tavoitelähtöinen tulkinta sinänsä soveltuu muihinkin urakkamalleihin
yhtä hyvin, mutta tällöin painotettavaksi saattaa tulla jokin muu tavoite kuin tilaajan valintaoikeus. Ks. Laine
2008, s. 689; Norros 2008, s. 190.
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Norros 2008, s. 190. Toisaalta monet ratkaisun johtopäätökset voivat analogisesti toimia muissakin urakkasopimuksissa tai sopimusoikeudellisissa yhteyksissä. Esimerkiksi urakoitsijan velvollisuutta esittää vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa siitä, kun on saanut tietoonsa vaatimuksen perusteen, voidaan pitää yleisten
sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisena. Ks. Järvinen – Heikkinen 2008, s. 993.
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tavoitehintaurakkaan tilaajan erityistä direktio-oikeutta ja tätä myöten erityisen tiukkaa muotomääräyksen soveltamista vaativana urakkamallina ohjaavat ajattelua väistämättä tähän
suuntaan.298 Perusteita muotomääräysten yhtä tiukalle tulkinnalle muissa urakkamalleissa ei
KKO 2008:19:n valossa pitäisi olla.299 Laine on kuitenkin tulkinnut KKO 2008:19:ssä Korkeimman oikeuden tarkoituksena olleen tilaajan direktio-oikeuden korostaminen muissakin
urakkamalleissa.300 Toisaalta Järvinen ja Heikkinen pitävät ratkaisun johtopäätöksiä selvästi
tapaus- ja urakkamallisidonnaisina301.
Laine kuitenkin myös huomauttaa, että KKO:n käyttämän tavoitesuuntautuneen muotomääräysten tulkinnan ulottaminen toisenlaisiin tapauksiin saattaa sivuuttaa muotomääräysten
taustalla vaikuttavat muut tavoitteet.302 Tätä on mielestäni pidettävä tavoitelähtöisen tulkinnan merkittävänä heikkoutena. Sen sijaan tavoitelähtöisen muotomääräysten tulkinnan kiistaton vahvuus on sen muovautuvaisuus erilaisiin tilanteisiin. Tavoitelähtöistä tulkintaa voikin pitää olennaisilta osin funktionaalisena tai tarkoituksenmukaisuuden mukaisena tulkintana olettaen, että muotomääräyksen kaikki tavoitteet tulevat huomioiduiksi.303 Mikäli näin
on, on nähdäkseni kysymys enää jokseenkin triviaalista semantiikasta, kutsuuko muotomääräysten tulkinnan lähestymistapaa tavoitelähtöiseksi, funktionaaliseksi vai tarkoituksenmukaiseksi. Sisällöltään kaikki mainitut tulkintaperiaatteet lienevät melko samankaltaisia.304
Tavoitesuuntautuneen muotomääräystulkinnan mukaan muodon toteutumatta jääminen ei
sinänsä voi merkitä koko oikeustoimen sitomattomuutta, jos muut olosuhteet eivät sitä vaadi.
Laine esimerkiksi esittää, että lisä- ja muutostöihin liittyviä kirjallisuusvaatimuksia olisi
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Ratkaisussa ei esimerkiksi arvioida, missä määrin tilaajan valintaoikeuden turvaaminen sallii poikkeamiset
muoto- ja menettelymääräysten noudattamisessa. Tällaista arviointia ei tosin ratkaisussa tehdä edes katto- ja
tavoitehintaisen urakan osalta. Ks. KKO 2008:19, kohdat 40, 44.
299
KKO 2008:19, kohdat 40, 44. Järvinen ja Heikkinen ovat (2008, s. 994) arvioineet, että po. ratkaisu on
perusteltu erityisesti tapauksen urakkamallin ja erityisten olosuhteiden näkökulmasta.
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Laine 2008, s. 690–691. KKO esimerkiksi perusteli: ”Rakennusurakka on rakennuttajan hanke ja rakennuttajalla tulee olla viimekätinen harkintavalta sen suhteen, millaiseksi urakan kohde muodostuu ja millaisia kustannuksia siihen uhrataan.” Myös Hagmark (2019, s. 33) mainitsee po. ratkaisun esimerkkinä yleisesti hyväksytystä kannasta, jonka mukaan tilaajaa on pidettävä urakkasopimussuhteen dominuksena. Laine pitää ratkaisua KKO 2008:19 muutoinkin käänteentekevänä suomalaisessa rakennusoikeuskäytännössä, jossa sekä välitysmenettelykäytännössä että yleisessä oikeuskäytännössä ennen po. ratkaisua voitiin muotomääräysten tarkoitus sivuuttaa laajasti pitämällä niitä korkeintaan todisteluun ja sopimussuhteen järjestelyihin liittyvinä ohjeina. Sinänsä muotomääräyksen tavoitesuuntautunut tulkinta ei ole sen paremmin suomalainen kuin erityisen
uusikaan keksintö. Tilaajan direktio-oikeuteen perustettuja tulkintaesityksiä on kirjoitettu Norjassa jo 1960luvulla, ks. Sandvik 1966.
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Järvinen – Heikkinen 2008, s. 993.
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Laine 2008, s. 691–692.
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Järvinen – Heikkinen 2008, s. 994; Laine 2008, s. 692.
304
Ks. esim. Laine 2008, s. 689–692.
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lähtökohtaisesti pidettävä ohjesisältöisinä.305 Norros kuitenkin huomauttaa, että muotomääräyksen rakenteelliset edut jäävät saavuttamatta, jos muotomääräyksen sitovuutta laimennetaan liikaa. Ainakin selvien varsinaisten muotomääräysten osalta argumentti lienee oikeutettu. Toisaalta Norroskin pitää asianmukaisena muotomääräyksen tulkitsemista tilannekohtaisesti ja kiinnittämällä huomiota kysymyksessä olevan tahdonilmaisun tyyppiin ja muotovaatimuksen sisältöön.306 Tavoitesuuntautuneen tulkinnan näkökulmasta muotomääräysten
suppean tai laajan tulkinnan presumointi ei siten ole tarpeellista. Muotomääräyksen tarkoitus
ja sopimussuhteen olosuhteet voivat vaihdella runsaasti, jolloin tapauskohtainen tarkastelu
on kaavamaista presumtiolähtökohtaa toimivampi ratkaisu.307
5.2.6

Kokoavia näkökohtia lisä- ja muutostöiden muotomääräyksistä

Lisä- ja muutostöiden menettelytavat ovat alun perin sovitun työntuloksen laajuuden lisäksi
yleinen riidanaihe rakennusprojekteissa.308 Työmailla töistä sovitaan usein suullisesti tai epätarkasti. Käytännössä YSE:n mukaisista menettelysäännöistä poiketaan useimmiten silloin,
kun lisä- ja muutostöitä on paljon ja urakan aikataulu on tiukka. Erityisesti silloin, jos kohteen suunnittelusta merkittävä osa tehdään vasta rakennusvaiheessa, voi YSE:n mukaisten
menettelytapamääräysten sanatarkka noudattaminen olla osapuolille haastavaa. Osapuolet
voivat kuitenkin sopia urakkasopimukseensa sovellettavista muoto- ja menettelytapamääräyksistä YSE:stä poikkeavastikin. Toisaalta sopimuksen solmimisvaiheen puutteita ei ole
kirjallisuudessa pidetty merkittävinä, jos osapuolten tarkoitus on heidän toimintansa perusteella tullut selväksi. Urakoitsijan tehtyä tilaajalle lisäkustannuksia koskevan varauman, johon tilaaja ei ole ottanut kantaa, voidaan ainakin Laineen ja Laineen mukaan lähteä siitä,
että osapuolet ovat tarkoittaneet selvittää lisäkustannuksia koskevat kysymykset myöhemmin. KKO katsoi ratkaisussa 2008:19 nimenomaisesti, että tilaajan sallima YSE:stä poikkeava lisä- ja muutostöiden sopimisen malli merkitsi tilaajan hyväksyntää urakoitsijan ja
tilaajan väliselle lisä- ja muutostöistä sopimiselle.309 Poikkeamista töiden tilaamista koskevista muotomääräyksistä voidaan tarkastella myös osapuolten välisen lojaliteettivelvollisuuden kannalta. Osapuolten voidaan edellyttää ottavan sopimuskumppaninsa etu huomioon
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Sen sijaan Laine esittää, että vaatimusten esittämiseen määräajassa voidaan liittää ankarakin menettämisseuraamus. Laine 2005, s. 137.
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Norros 2008, s. 189–190, 200. Norros (2008, s. 205) toteaa: “[S]opimusmuutosta koskeva muotovarauma
ei ylipäänsä voi olla vaikutuksiltaan yhtä voimakas kuin esimerkiksi integraatioehto.”
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Von Hertzen 1983, s. 125; Norros 2008, s. 193.
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Laine – Laine 2006, s. 207.
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KKO 2008:19.
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kohtuullisissa määrin.310 Näin ollen tilaajalta voitaneen vaatia joidenkin muoto- ja menettelytapamääräyksistä poikkeamisten hyväksymistä, mutta toisaalta urakoitsijan voitaneen
edellyttää noudattavan niitä varsinkin silloin, kun ne tukevat tilaajan oikeutta valvoa ja määrätä urakastaan.311
Kiireessä ja suullisesti taikka konkludenttisesti tehtyihin sopimuksiin liittyy kuitenkin merkittäviä sopimusriskejä. Mikäli myöhemmin ei päästäkään yhteisymmärrykseen lisäkorvauksista tai -ajasta, voi töiden tilaamisen epäselvyyksistä seurata vahinkoa jommallekummalle osapuolelle.312 Oikeuskäytännössä tosin on toisinaan hyväksytty urakoitsijan lisäkorvausvaatimukset, jos olosuhteista on voitu päätellä, että osapuolet ovat tarkoittaneet työn
tehtäväksi lisäkustannuksia vaativana.313
Yhtenäisen ja ennustettavan oikeustilan kannalta voidaan kuitenkin pitää ongelmallisena,
että sen lisäksi, että oikeuskäytännössä urakoitsijalle myönnetyt lisäkorvaukset ovat perusteiltaan moniselitteisiä, oikeuskäytännössä ei aina eritellä, miten YSE:n mukaisista menettelymääräyksistä on poikettu ja mikä poikkeamisen merkitys on ollut urakoitsijalle määrätyn
lisäkorvauksen kannalta.314 Usein ratkaisuita perustellaan toteamalla, että osapuolten ”on katsottava sopineen” jostakin asian kannalta merkityksellisestä seikasta, mutta tarkempia suuntaviivoja sille, millä perusteella näkemykseen on päädytty, ei usein anneta.315 KKO:n ratkaisukäytännössä on Laineen mukaan nähtävissä vaihtelua yhtäältä muodollisen ja ankaran tulkinnan ja toisaalta sallivan, funktionaalisen tulkinnan välillä riippuen kunkin tapauksen olosuhteista ja siinä sovellettavaksi tulevien muotomääräysten tavoitteista. Kiistämättä
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Tieva 2006, s. 248. Ks. lisäksi välitystuomio 7/1962.
Näin erityisesti ratkaisussa KKO 2008:19, jota käsitellään laajemmin kappaleissa 5.2.5 ja 5.3.3.
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Laine – Laine 2006, s. 207–208, 211; Liuksiala – Stoor 2014, s. 164; Rakennusteollisuus RT Oy / Talonrakennusjaosto 2005a, s. 43. Lisäksi tilaajan passiivisuuteen kuvatun kaltaisessa tilanteessa liittyy nähdäkseni
ilmeinen riski siitä, että passiivisuus tulkitaan reklamaation hyväksymiseksi.
313
Välitystuomio 43/1990. Tapauksessa oli kysymys rakennuksen perustamistavan muutoksista, jotka tyypillisesti aiheuttavat merkittäviä kustannusmuutoksia. Lisäksi muutostarve oli osapuolten kesken yhteisesti todettu, ja muutostyö tehty tilaajan piirustusten mukaan. Tilaaja ei voinut olettaa urakoitsijan ryhtyvän muutoksiin ilman kustannusvaikutusten huomioimista. Välitystuomiossa 9/1986 urakoitsijan korvausvaatimus hyväksyttiin, kun urakoitsijan katsottiin voineen ymmärtää tilaajan etukäteen hyväksyneen urakoitsijan menettelyn
ja kun tilaaja ei työn aikana huomauttanut töistä urakoitsijalle, ja kun kysymys oli ollut tilaajan menettelystä
johtuneesta kiireellisesti korjattavasta vauriosta. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa HelHo 28.3.2003 966, S
00/3146 urakoitsijan lisäkorvausvaatimus hyväksyttiin, kun lisätöiden kustannuksia oli urakkasopimuksen vaatimalla tavalla vaikea tuoda työmaakokouksen käsiteltäväksi ennen töiden suorittamista, ja kun lisätyöt olivat
tulleet tilaajan tietoon muuta kautta.
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Esimerkiksi sinänsä merkittävässä ja Laineen mukaan uraauurtavassa ratkaisussa KKO 2008:19 ei kiinnitetty huomiota YSE 1983:n määräysten sanamuotoon. Ks. myös Gorton 2020, s. 856.
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Laine – Laine 2006, s. 212–213. Paradoksaalisen harmonista on, että myös tapauksissa, joissa lisäaika- tai
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oikeudellista epävarmuutta lisää se, että oikeuskäytännössä vaikuttaa tapauskohtaisesti ratkaistavan sen, mitä tavoitteita kussakin yksittäistapauksessa painotetaan.316
YSE:n muoto- ja menettelytapamääräysten rikkomisen on katsottu liittyvän kirjallisen etukäteen sopimisen epärealistisuuteen ja epäsopivuuteen joissakin tilanteissa. YSE:n vaatimuksista joudutaan joskus poikkeamaan osapuolten yhteisestä tahdosta.317 Osapuolten oikeutta yksimieliseen poikkeamiseen ei liene syytä vastustaa, mutta urakkasopimuksen noudattamatta jättämiseen liittyy sopimusriski siitä, että vastapuoli ei joko välittömästi taikka
myöhemmin hyväksy osapuolen tekemää poikkeamaa. Poikkeamisen riskialttiutta lisää se,
ettei YSE:ssä määrätä poikkeamisen oikeusvaikutuksista. Muotovaatimusten noudattamatta
jättämisen osalta YSE on siis aukollinen318. Myös kysymystä koskeva oikeuskäytäntö on
suppeaa yhtäältä tapausten lukumäärältä ja toisaalta perusteluiltaan.319
Jossain määrin myös YSE:ssä on kuitenkin tunnistettu muutostöiden tilaamisen kirjallisen
menettelyn hitaus ja käytännön ongelmat. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi nimittäin
YSE 43.3 §:n mukaan sopia YSE:n yleisistä määräyksistä poiketen. Urakoitsija voi tilaajan
YSE 59.4 §:n mukaan valtuuttaman henkilön tilauksesta ryhtyä toteuttamaan pientä ja kiireellistä muutostyötä ennen sitä koskevan kirjallisen sopimuksen tekemistä320. Muutoksen
vaikutuksista urakkahintaan voidaan siis sopia myöhemmin, kuitenkin YSE 43.3 §:n mukaan
niin pian kuin mahdollista. Tilaajan on myös merkittävä muutostyötä koskeva määräys työmaapäiväkirjaan. Tällä menettelyllä voidaan sopia vain sellaisista vähäisistä muutostöistä,
jotka eivät vaadi pidennystä urakka-aikaan. Lisäksi työn tulee olla kiireellinen niin, että sen
siirtäminen myöhemmin tehtäväksi voisi aiheuttaa keskeytyksen työmaan töihin tai huomattavia lisäkustannuksia. On myös huomattava, että pienten ja kiireellisten muutosten tilaamisen ”kevennetty menettely” koskee vain muutostöitä.321 Lisätöistä, pienistä ja kiireellisistäkin, on aina sovittava kirjallisesti.322
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Laine 2008, s. 690.
Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2008:19 urakoitsija oli esittänyt, että YSE 1983:n menettelymääräysten täydellinen seuraaminen lisä- ja muutostöistä sovittaessa olisi johtanut töiden viivästymiseen.
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Annola 2003, s. 204; Ryynänen 2016b, s. 149.
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Laine – Laine 2006, s. 212–213, 216.
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Samankaltainen määräys sisältyy RYHT 5.2 §:ään.
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Lisäksi muutostyön kiireellisyys arvioidaan lähtökohtaisesti itsenäisesti, eikä esimerkiksi sillä ole YSE:n
43.3 §:n mukaisen kiireellisyysarvioinnin kannalta merkitystä, että työmaan useat lisä- ja muutostyöt aiheuttavat aikataulupainetta mahdollisesti sekä tilaajalle että urakoitsijalle. YSE 43.3 §:n mukainen jousto työmaan töiden kiireellisyyden mukaan jää vaillinaiseksi. Liuksiala – Stoor 2014, s. 164. Toisaalta YSE 43.3
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Toisin kuin muutostöitä, urakoitsijalla ei ole velvollisuutta tehdä tilaajan haluamia lisätöitä.
Osapuolet sopivat lisätöiden tilaamisesta normaalin sopimusvapauden periaatteen mukaan.
Niinpä lisätyön hinta, suoritusaika sekä lisätyön vaikutukset urakka-aikaan ovat vapaasti sopimusosapuolten sovittavissa. Kuten todettu, kirjallisen sopimisen vaatimus sisältyy myös
lisätöistä sopimiseen. YSE 46 §:n mukaan lisätöistä, niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen töihin ryhtymistä. Jos urakoitsija
ryhtyy töihin ennen kuin lisätyötä koskevista ehdoista on päästy sopimukseen, ottaa urakoitsija riskin, että hän menettää oikeutensa esittää näitä vaatimuksia myöhemminkään. Tämä
lähtökohta ilmenee esimerkiksi välitystuomiosta 4/1990, jossa urakoitsija ei kyennyt näyttämään sen ja tilaajan välillä vallinnutta sopimusta tiettyjen lisätöiden tekemisestä. Urakoitsijalla ei ollut oikeutta korvaukseen näistä lisätöistä.323
Toisaalta tämän pääsäännön kannalta jokseenkin päinvastaiseen ratkaisuun päädyttiin tapauksessa HelHO 28.3.2003, jossa lisäkorvausvaatimuksista hyväksyttiin ne, jotka koskivat
lisätöitä, jotka oli tarjottu ennen vastaanottotarkastusta ja ne, jotka olivat tilaajan tiedossa,
vaikka YSE:n edellyttämää menettelyä sopimisesta ennen töihin ryhtymisestä ei ollut noudatettu, eikä lisätöitä ollut käsitelty urakkasopimuksen vaatimalla tavalla työmaakokouksessa. Hovioikeuden päätymiseen tälle kannalle vaikutti mahdollisesti urakan erityisluonne
(saneeraus), osapuolten välille muodostunut käytäntö324 sekä tilaajan tiedossa olleiden töiden
lisätyön luonteen riidattomuus.325
Välitystuomiossa 4/1966 urakoitsijan korvausvaatimus lisätöistä johtuneista kustannuksista kuitenkin hyväksyttiin, vaikka tehtyjen lisätöiden korvaamisesta ei ollut sovittu, kun
tilaajan oli täytynyt ymmärtää töistä sovittaessa niistä koituvan urakoitsijalle lisäkustannuksia. Välitystuomioistuin ei toisin sanoen pitänyt sen seikan, että lisätöistä johtuvista
kustannuksista ei ollut sovittu, merkitsevän sitä, että osapuolet olisivat sopineet etteivät
lisätyöt oikeuttaisi eri korvaukseen. Toisaalta välitystuomion perusteella ei käy ilmi, sovellettiinko urakkasopimukseen YSE 1957 -ehtojen mukaista 26.1 §:ää lisätöistä sopimisen
menettelytavoista vai olivatko osapuolet muulla tavoin määränneet lisätöistä sopimisesta.
Ratkaisua ei näin ollen voi pitää merkittävänä kannanottona lisätöihin liittyvien menettelytapamääräysten noudattamiseen liittyen, mutta sopimatta jätetyn seikan luomien
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Välitystuomio 4/1990.
Osapuolten välille muodostuneen käytännön merkityksestä laajemmin kappaleessa 5.2.3.
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HelHO 28.3.2003.
324

57

oikeusvaikutusten kannalta se on kiinnostava: välitystuomioistuimen mukaan sille oli katsottava urakkasopimuksen kokonaisuuden kannalta toimivin merkitys.326
Samankaltaiseen lopputulokseen päädyttiin välitystuomiossa 43/1990, kun rakennuksen
perustamistavan muutoksilla, jollaisesta muutostyöstä tapauksessa oli ollut kysymys, tyypillisesti on merkittäviä kustannusvaikutuksia urakoitsijalle, eikä tilaaja ollut voinut olettaa
urakoitsijan ryhtyvän töihin ilman asianmukaista lisäkorvausta. Lisäksi muutos oli toteutettu tilaajan piirustusten mukaisesti, ja sitä ennen muutostarve oli osapuolten kesken yhteisesti todettu. Osapuolten katsottiin sopineen urakoitsijan oikeudesta lisäkorvaukseen,
vaikka urakkasopimuksen menettelymääräyksiä ei ollut noudatettu.327

Lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevien YSE:n määräysten tarkoitus on antaa tilaajalle
päätäntävalta sen kustannuksella tehtävistä töistä.328 Muita kuin sovittuja töitä ei urakoitsijalla lähtökohtaisesti ole oikeutta tehdä – ainakaan korvausta vastaan. Tilaajan direktio-oikeuden kannalta aiemmin viitattu peruste tehtyjen töiden tulemisesta tilaajan hyväksi perusteena urakoitsijan lisäkorvaukselle on erityisen ongelmallinen, sillä se käytännössä supistaa
olemattomiin tilaajan oikeuden valvoa ja määrätä tilaamastaan työstä. Kirjallisuudessa on
huomautettu, että vaatimusten esittäminen työn tekemisen jälkeen urakan loppuvaiheessa
saattaa ilmentää urakoitsijan yritystä varautua tilaajan virhevaatimuksia vastaan taikka yritystä hankkia urakan suorittamiselle lisäaikaa tilanteessa, jossa se jo tietää tulevansa myöhästymään urakkasopimuksen mukaisesta urakka-ajasta. Sen vuoksi kirjallisuudessa on pidetty YSE 44.3 §:n määräystä muutostyöhön liittyvästä lisäajan kirjallisesta vaatimisesta
muutostyötarjouksen yhteydessä varsinaisena muotosäännöksenä.329 Muunlainen tulkinta
johtaisi helposti väärinkäytöksiin. Toisaalta YSE 44.3 §:n sananmukainen tulkitseminen voi
johtaa tilanteeseen, jossa urakoitsijan asiallisesti perusteltu lisäaikavaatimus hylätään liian
myöhään – tai väärässä muodossa, kuten suullisesti – esitettynä. Lisäaikavaatimuksen ”oikeutuksen” todistelu voi jälkeenpäin osoittautua käytännössä mahdottomaksi. Niinpä YSE
44.3 §:n mahdollisesti muita YSE:n muotomääräyksiä tiukempi tulkitseminen lienee
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KKO 2008:19, kohdat 37 ja 40. KKO:n mukaan tilaajan valintaoikeus korostuu erityisesti tavoite- ja kattohintaisissa urakoissa, mutta vaikuttaa periaatteena muissakin urakkamuodoissa. Ks. Laine 2008, s. 691.
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Valinta voidaan myös nähdä – tai tehdä – muotomääräyksen tavoitteellisesta näkökulmasta, kuten tehtiin
ratkaisussa KKO 2008:19. KKO ei ankarasta kannastaan huolimatta arvioinut menettelytapamääräysten luonnetta mahdollisesti varsinaisina muotomääräyksinä, vaan tyytyi pikemminkin kommentoimaan urakoitsijan
esittämiä vaatimuksia tapauksen olosuhteisiin nähden oikea-aikaisina ja riittävän yksilöityinä. Laine 2008, s.
691. Muotomääräyksen tarkoituksesta ehkäistä šikaaninomaista käyttäytymistä ks. Erma 1974, s. 151–152,
159.
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mainituista syistä (näyttöongelmat ja väärinkäytösten ehkäiseminen) perusteltua.330 Liiallinen tilaajan valintaoikeuden korostaminenkin johtaa helposti tilaajan direktio-oikeuden kannalta päinvastaisiin ilmiöihin, jos urakoitsija puheoikeuden menettämisen pelossa tekee tilaajalle laajoja yksilöityjä kustannus- ja aikavaraumia. Liian laajoihin raameihin sitoutuminen ei edistä tilaajan päätäntävaltaa urakan asioista.331
Mielenkiintoisen kokonaisuuden muodostavat toisaalta ne tilanteet, joissa tilaaja esimerkiksi reklamaation laiminlyönnin myötä ei toteuta direktio-oikeuttaan. Tällöin urakoitsijalla lienee oikeus lojaliteettivelvollisuuden sallimissa rajoissa tehdä urakkaa ja töitä koskevia ratkaisuja ilman tilaajaa, kuten esimerkiksi ratkaisuissa HelHO 11.7.2011, S 10/650
ja RovHO 20.12.2002 nro 827.332

Kuten edellä on käynyt ilmi, luovat YSE:n voimassa olevien lisä- ja muutostöihin liittyvät
muoto- ja menettelymääräysten epäselvyys merkittävää oikeudellista epävarmuutta, jonka
korjaaminen edellyttäisi selkeitä määräyksiä YSE:n muoto- ja menettelymääräysten laiminlyönnin oikeudellisten seuraamuksista.333
5.2.7

Muutostyötarjouksen antaminen ja sen käsittely viipymättä

YSE 43.2 §:n mukaan urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä osoitettua muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Jos urakoitsija viivyttelee YSE 43.2 §:n mukaisessa muutostyötarjouksen antamisessa ja tästä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on urakoitsija velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka on voinut ymmärtää aiheutuvan viivyttelystään. Tilaaja taas
voi joutua korvaamaan muutostyötarjouksen käsittelyn viivyttelystä seuranneet vahingot.
Tilaajan velvollisuutta ripeyteen voitaneen arvioida myös tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden kannalta. Urakoitsija voi kärsiä vahinkoa siitä, että tilaaja ei tee urakan etenemisen
kannalta välttämättömiä päätöksiä, mikä voi vaikeuttaa urakoitsijan aikataulussa pysymistä.
Tällöin urakoitsija voi YSE 19 §:n perusteella olla oikeutettu lisäaikaan.334
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5.2.8

Lisä- ja muutostyön tilaamiseen oikeutetut

YSE 59.3 §:n mukaan lisä- ja muutostöistä voivat tilaajan puolesta ilmoittaa urakoitsijalle
vain henkilöt, jotka on nimenomaan tätä tehtävää varten urakoitsijalle etukäteen ilmoitettu.
YSE 59.1 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. YSE 59.3 §:ssä määrätään vielä erikseen, että yksin asemansa perusteella tilaajan palveluksessa olevalla henkilöllä ei ole oikeutta sopia muutostyöstä, vaan se edellyttää nimenomaista valtuutusta. Suorittaessaan jonkun muun kuin tilaajan nimenomaisesti ilmoittamien henkilöiden tilaamia lisä- ja muutostöitä se kantaa riskin siitä, että töitä ei katsota tilaajan pätevästi tilaamiksi ja urakoitsijalla ei
siksi ole oikeutta korvaukseen niistä.335
5.3

Reklamaatiot

5.3.1

Reklamaation tarkoitus

Sopimuskumppanilla on jo yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan oikeus tietää virheistä suorituksessaan.336 Toisaalta sopimusosapuolella on oikeus pitää suoritustaan
virheettömänä, jos siitä ei ole reklamoitu.337 Reklamaatiolla on kuitenkin muitakin tehtäviä
kuin pelkkä virheilmoitus338: Reklamaatiolla tarkoitetaan velkojan ilmoitusta velalliselle
siitä, että tämä ei ole tehnyt sopimuksenmukaista suoritustaan.339 Reklamaatio on siis antajansa kannanotto tiettyyn asiaan.340 Reklamaatio voidaan myös ymmärtää vielä laajemmin
ilmoituksena jostakin oikeudellisesti merkityksellisestä olosuhteesta.341 Sopimuksen osapuolten väliset kommunikointi- ja reklamaatiovelvollisuudet voidaan johtaa osapuolten välillä vallitsevasta lojaliteettivelvollisuudesta. Reklamaatioon liittyvän ilmoitusvelvollisuuden tarkoitus on saattaa reklamaation kohteena oleva asia sopimuskumppanin tietoon niin
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common law’ssa reklamaatiovelvollisuus on joskus systematisoitu käännetyksi – velallinen on vapautunut velastaan vasta velkojan vapauttaessa tämän suoritusvelvollisuudestaan. Ks. Chavis 1972, s. 521; Whitfield et al.
v. Jessup et al., 28.7.1947. Myöhemmässä amerikkalaisessa oikeuskäytännössä mainitusta oikeusohjeesta on
kuitenkin luovuttu. Ks. Chavis 1972, s. 522.
338
Taxell 1972, s. 470. Näin siitäkin huolimatta, että kauppalain 32 §:n mukaan reklamaatio merkitsee nimenomaan (vain) virheilmoitusta.
339
Wirilander 1994, 692; Ämmälä 2004, s. 261.
340
Isohanni – Tulokas 2016, s. 101.
341
Taxell 1972, s. 470; Ämmälä 1993, s. 297.
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aikaisin, että asia voidaan tutkia ja tarpeen mukaan korjata.342 Mahdollisimman varhainen
reklamaatio on myös omiaan vähentämään osapuolten myöhempiä riitaisuuksia.343
Urakkasopimuksen osapuolen tulee tiedottaa sopimuskumppaniaan tämän suoritukseen liittyvistä virheistä. Toisaalta reklamaatio on sopimusosapuolen keino turvata oikeutensa sopimuksen häiriötilanteessa. Urakan valmistuminen sopimuksen mukaan edellyttää osapuolten
välistä kommunikaatiota ja mahdollisista virheistä huomauttamista mahdollisimman pian.344
Voidaan kuitenkin kysyä, mikä merkitys reklamaatiolle on annettava silloin, kun sopimuskumppani on jo tietoinen reklamaation perusteesta. Reklamaation luonne kehotuksena kiinnittää huomiota reklamaation aiheena olevaan seikkaan kuitenkin merkinnee, että reklamaatio on tällaisessakin tapauksessa tehtävä.345 Hultmark on kuitenkin toista mieltä. Hänen
mukaansa ”det är (…) endast nödvändigt att reklamation sker i de fall där den kontraktsbrytande parten saknat kännedom om kontraktsbrottet.” Hultmark lisää vielä, että sopimusosapuolen ollessa tietoinen suorituksensa virheestä hän ei voi vedota sopimuskumppaninsa passiivisuuteen yhtä hyvin kuin jos olisi virheen suhteen vilpittömässä mielessä. Lisäksi hän
jopa arvioi, että tietäessään virheestä sopimusosapuolella itsellään saattaa olla velvollisuus
tiedustella virheen vaikutuksia virheestä kärsivältä sopimuskumppaniltaan346.
Hemmon, Hultmarkin ja Taxellin kunkin mukaan reklamaatiossa on erotettava toisistaan ns.
neutraali reklamaatio eli virheilmoitus sekä siihen liittyvät osapuolen mahdolliset vaatimukset.347 Toisaalta Ämmälän mukaan näitä kahta ei ole luontevaa erottaa toisistaan.348 YSE:ssä
ei jokaisen reklamaatiovelvollisuutta koskevan määräyksen kohdalla ole sanamuodon perusteella selvää, mitä reklamaatiolla tarkoitetaan: riittääkö esimerkiksi YSE 19.2 tai 23.1 §:n
tarkoittamissa tilanteissa se, että urakoitsija tekee huomautuksen tilaajalle, vai pitääkö sen
342

Erma 1974, s. 85, 156–158, 222–224; Hultmark 1996, s. 27–28, 42, 176; Isohanni – Tulokas 2016, s. 101;
KKO 1998:4039; Laine 2008, s. 691; Ramberg – Herre 2009, s. 271; Taxell 1972, s. 470; Wirilander 1994,
692; Ämmälä 1993, s. 299.
343
Haapio – Sipilä 2013, s. 160; Hultmark 1996, s. 42; Wyller 1988, s. 110. Reklamaatioon liittyvän tiedonantomekanismin voidaan huomauttaa toimivan vain siinä (jokseenkin yleisessä) tapauksessa, että reklamaation
vastaanottaja reagoi siihen. Reklamaatioon liittyvät huomiot tai vastavaatimukset tulee antaa reklamaation esittäneelle ja kiistää samalla riidanalainen vaatimus. Isohanni – Tulokas 2016, s. 101; Laine 2008, s. 691.
344
Hultmark 1996, s. 13–14.
345
Isohanni – Tulokas 2016, s. 101.
346
Hultmark 1996, s. 29, 112, 135–136. Hultmark pitää muutenkin reklamaation vastaanottajaa velvollisena
selvittämään reklamaation sisältöä ja siihen liittyviä vaatimuksia tarpeen mukaan, ks. s. 118. Tähän näkemykseen pitää kuitenkin mielestäni suhtautua varauksella: vaatimusten tiedusteleminen voi tehdä vaikeaksi suojautua tehokkaasti itseään koskevilta väitteiltä.
347
Hemmo 2003b, s. 165; Hultmark 1996, s. 111; Taxell 1972, s. 471. Ks. myös Luukkonen Yli-Rahnasto 2021,
s. 31–32.
348
Ämmälä 1993, s. 297. Myös CISG 39.1 artiklan lähtökohta on, että vaatimukset on esitettävä neutraalin
reklamaation yhteydessä. Ks. Ämmälä 2004, s. 262.
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samalla esittää huomautukseen liittyvät vaatimuksensakin? Oikeuskirjallisuuden ja -käytännön perusteella vaikuttaa siltä, että myös vaatimukset on esitettävä määräyksen tarkoittaman
reklamaation yhteydessä uhalla, että vaatimuksia ei katsota pätevästi esitetyiksi.349 Lisäksi
YSE:ssä on reklamaatiomääräyksiä, joiden sanamuodon mukaan reklamaatioon liittyvät
vaatimukset on tehtävä neutraalin reklamaation yhteydessä.350 Tämä ei vaikuta olevan lähtökohta sopimusoikeudessa yleensä, jos reklamaatiossa mainitulla tavalla erotetaan toisistaan
neutraali reklamaatio ja vaatimusten esittäminen.351
Reklamaatio on osoitettava sopimuskumppanille ja toimitettava sopimuspuolen toimivaltaiselle edustajalle. Hänelle tilaaja voi antaa urakkasuorituksia koskevia määräyksiä yhtä pätevästi, kuin jos ne olisi annettu suoraan urakoitsijalle.352 Urakoitsijan on ilmoitettava henkilöstä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan tulee puolestaan YSE 59 §:n mukaan ilmoittaa urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa sekä heidän valtuutensa, ja urakoitsija voi urakkasuoritusta
koskevissa asioissa kääntyä tilaajan toimivaltaisen edustajan puoleen yhtä pätevästi, kuin jos
asiassa olisi käännytty suoraan tilaajan puoleen. Rakennusurakassa saattaa varsinkin tilaajalle tulla eteen myös tilanne, jossa se ei tiedä, kenestä häiriö urakassa johtuu, eli kenelle
reklamaatio on tehtävä. Tällöin reklamaatio on annettava kaikille mahdollisille vastuuvelvollisille.353
Selkeistä tiedonvälitystehtävistään ja jopa yhteistyötä lisäävistä elementeistään huolimatta
reklamaatiota pidetään joskus urakkakäytännössä ristiriitaisena instrumenttina. Yhtäältä sen
sopimuksen sisällöstä johtuva välttämättömyys tunnistetaan, mutta toisaalta reklamaation
pelätään kärjistävän tilanteita ja aiheuttavan riitaisuuksia. Sopimuksen mukaisten oikeuksien
turvaamisessa reklamaatio on kuitenkin välttämätön sopimustekniikan työväline.354

349

KKO 1998:4039 KKO; KKO 2008:19; Liuksiala – Stoor 2014, s. 124.
Määräyksiä vaatimusten esittämisestä reklamaation yhteydessä on mm. YSE 36.6, 44, 71.7, 78.2, 84.3 ja 91
§:ssä.
351
Hemmo 2003b, s. 152. Toisaalta kysymys saattaa tällöin olla tulkinnallinen. Jos YSE:n sanamuoto edellyttää
vaatimusten esittämistä samanaikaisesti neutraalin reklamaation kanssa, niin tästä ei vielä välttämättä voida
johtaa päätelmää urakkasopimuksen poikkeuksellisuutta sopimusoikeuden järjestelmässä. Hultmark systematisoi (1996, s. 122), että vaatimukset voi esittää (lähtökohtaisesti yleisen vanhentumisajan puitteissa) neutraalin
reklamaation antamisen jälkeen, mutta tällöin velallisen täytyy olla tietoinen tarkoituksesta esittää myöhemmin
vaatimuksia velalliselle. Lojaliteettivelvollisuudesta, lainsäädännöstä taikka sopimuksesta voi kuitenkin johtua
reklamaation antajalle tiukempia vaatimuksia. Ks. myös Hellner et al. 2006, s. 32; Ramberg – Ramberg 2006.
Norjassa neutraalia reklamaatiota pidetään lähtökohtaisesti riittävänä turvaamaan velkojan myöhempien vaatimusten esittäminen. Norjassa tosin neutraalin reklamaation ja vaatimusten esittämisen rajaa lienee muutoinkin pidetty selkeämpänä kuin Suomessa. Ks. Krüger 1989, s. 742–743.
352
Haapio – Sipilä 2013, s. 168.
353
Isohanni – Tulokas 2016, s. 102.
354
Ks. Hultmark 1996, s. 42, 111.
350
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5.3.2

Reklamaation laiminlyönti

Reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata suoria oikeudenmenetyksiä. Oikeaaikaisen reklamaation tekemättä jättämisen seurauksena voi olla, että esimerkiksi vahingonkorvaus- tai lisäaikavaatimusta ei voi esittää myöhemmin enää lainkaan.355
Välitystuomiossa 7/1962 urakoitsijan katsottiin olevan oikeutettu korvaukseen lisä- ja
muutostöistä, vaikka niistä ei erikseen ollut sovittu urakkasopimuksen muotomääräyksiä
noudattaen, kun tilaajat olivat yhtäältä olleet tietoisia ja toisaalta myötävaikuttaneet lisä- ja
muutostöiden suorittamiseen.356
Välitystuomiossa 1/1966 osa urakoitsijan lisä- ja muutostöihin liittyneistä lisäkorvausvaatimuksista hylättiin ajalta, jolloin urakoitsija ei ollut vielä esittänyt tilaajalle lisäkorvauksiin
ja lisäaikaan liittyviä vaatimuksiaan. Sen sijaan reklamaation esittämisen jälkeiseltä ajalta
vaatimukset hyväksyttiin. Toisaalta vaatimukset ikkunalasien hinnaneron korvaamisesta
hylättiin, kun urakoitsija ei ikkunalaseja tilaajalle esittäessään ollut sopimuksen edellyttämällä tavalla huomauttanut niiden olevan kalliimmat kuin sopimuksessa edellytetyt. Lisäksi myös muiden materiaalien osalta urakoitsijan vaatimukset kalliimman materiaalin
hinnaneron korvaamisesta eivät menestyneet, kun urakoitsija ei ollut esittänyt tilaajalle
edullisempia vaihtoehtoja tai vaatinut hinnaneron korvaamista urakkasopimuksessa edellytetyllä tavalla. Urakoitsija ei myöskään ollut näyttänyt kustannusten olleen urakkaan kuulumattomia ja siksi erikseen korvattavia.357
Myös välitystuomiossa 4/1966 urakoitsijan vaatimukset lisäkorvauksista alun perin sovittuun nähden liiallisesta betoniteräsmenekistä hylättiin, kun urakoitsija ei ollut esittänyt vaatimusta urakkasopimuksen edellyttämässä ajassa, eikä vaatimus toisaalta perustunut sellaiseen suunnitteluvirheeseen, jota urakoitsija ei olisi aikaisemmin voinut havaita.358

Tässä suhteessa urakkasopimukset ja niihin liittyvät reklamaatiot eivät ole poikkeus muiden
sopimusten joukossa. Annola esittää, että sopimuskumppanin yksipuolinen pyrkimys

355

Ahokas et al. 2014, s. 243; KKO 2008:19; Taxell 1972, s. 470–471; Ämmälä 1993, s. 299. Reklamaatioon
reagoimatta jättäminen voidaan myös tulkita reklamaation vaatimusten hyväksynnäksi. Ks. KKO 1998:93.
Toisaalta YSE:ssä ei lähdetä siitä, että reklamaation tekemättä jättäminen aina, kun reklamaation tekeminen
olisi mahdollista, aiheuttaisi suoran puhevallan menetyksen. Esimerkiksi YSE 62 §:n mukaan tilaajan valvonta
työmaalla ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan vastuuta, eikä siten tilaajan tekemättä jäänyt reklamaatio urakoitsijan virheestä vähennä urakoitsijan vastuuta. Ks. Rakennusteollisuus RT ry / Talonrakennusjaosto 2005b,
s. 42. Ruotsin osalta Hultmark 1996, s. 13, 137–141; NJA 1962 s. 276: Sopimusosapuolen katsottiin tulleen
sitoutuneeksi sopimukseen, kun tämä ei ollut ilmoittanut peruuttavansa sopimusta, siitä huolimatta, että hän ei
ollut allekirjoittanut sopimusasiakirjaa eikä lisäksi ollut osapuolten aiemman puhelinkeskustelun perusteella
tullut sitoutuneeksi sopimukseen. Norjan osalta Krüger 1989, s. 742.
356
Välitystuomio 7/1962.
357
Välitystuomio 1/1966.
358
Välitystuomio 4/1966.
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muuttaa sopimusta voi edellyttää toiselta osapuolelta aktiivista reagointia, mikäli tämä haluaa vastustaa muutosta. Passiivisuus ja sopimuksen mukainen toimiminen voi johtaa pätevään sopimuksen muuttumiseen.359 Sopimuksen mukaisen muotomääräyksen rikkominen
tahdonilmaisua tehdessä edellyttää Telarannan mukaan tahdonilmaisun vastaanottajalta sen
välitöntä torjumista uhalla, että tahdonilmaisu muuten katsotaan päteväksi.360 Oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa on toisaalta katsottu, ettei sopimuskumppanin yksittäinen muotomääräyksen rikkominen vielä riitä muodostamaan muotomääräyksen noudattamattomuudesta osapuolten välille sitovaa käytäntöä.361
Reklamaation laiminlyönnin tematiikka oli esillä myös kappaleessa 5.2.3 esitellyissä ratkaisuissa RovHO 20.12.2002 nro 827 sekä HelHO 11.7.2011, S 10/650, joissa urakoitsijalla katsottiin olleen oikeus lisäkorvauksiin, kun tilaaja ei ollut reagoinut urakoitsijan lisäkorvausvaatimuksiin niiden vapaamuotoisen esittämisen jälkeen eikä edes töiden tekemisen aikana. Ensiksi mainitussa ratkaisussa tilaajan katsottiin passiivisuudellaan hyväksyneen urakoitsijan urakkasopimuksen muotomääräyksistä poikenneen menettelyn, ja jälkimmäisessä osapuolten katsottiin sopineen töistä ja niiden lisäkorvauksista konkludenttisesti.362

YSE 71.7 §:n mukaan osapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. YSE 73.3 §:n mukaan osapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimukset määriltään yksilöityinä viimeistään
359

Annola 2003, s. 237. Kysymys oli arvioitavana myös KKO:n ratkaisussa 1998:93, jossa katsottiin, ettei
sopimusosapuoli ollut tietoinen sopimuskumppaninsa esittämästä sopimusmuutoksesta, ja vaikka osapuoli olikin jatkanut laskujen maksamista sopimuksen mukaisesti, ei sen pelkästään sen vuoksi voitu katsoa sitoutuneen
sopimuksen muuttumiseen. Ks. saman suuntaisesti Ruotsin osalta Hultmark 1996, s. 137–140; 180.
360
Telaranta 1990, s. 240–241. Annola kommentoi (2003, s. 236) KKO:n ratkaisua 1998:93 toteamalla, ettei
ratkaisusta voi päätellä, ettei sopimuksen mukaista toimimista reklamaatiota antamatta voisi pääsääntöisesti
katsoa sopimusmuutoksen hyväksynnäksi. Mainitussa ennakkotapauksessa merkittävää oli sopimusosapuolen
tietämättömyys sopimuskumppaninsa esittämästä sopimusmuutoksesta. Norros nostaa (2008, s. 191) toisaalta
esiin, että muotovirheeseen vetoaminen sen jälkeen, kun sopimuskumppani on perustellusti voinut luottaa oikeustoimen tulleen hyväksytyksi ja päteväksi, voitaisiin myös katsoa kunnianvastaiseksi ja arvottomaksi
OikTL 33 §:n mukaan. Saman suuntaisesti Hultmark 1996, s. 139, 172.
361
Välitystuomio 1/1966; Norros 2008, s. 207. Tämä näkemys on mielestäni perusteltu: Muutoin on riskinä,
että itse sopimusrikkomukseen reagointia ja reagointia muotovirheelliseen reklamaatioon käsitellään keskenään eri tavoin (ensimmäiseen sovelletaan kohtuullisen ajan tai muuta sopimusperusteista vaatimusta, jälkimmäiseen välittömän reklamaation vaatimusta). Tällainen velvollisuuksien välinen epätasapaino ei liene perusteltu. Ruotsissa kysymys on ollut esillä esimerkiksi HD:n ratkaisussa NJA 1993 s. 436, jossa HD katsoi, että
reklamaation vastaanottajan reagoiminen reklamaation sisältöön ei vienyt oikeutta vedota myöhemmin reklamaation muotovirheeseen. Toisaalta aiemmassa HD:n ratkaisussa NJA 1934 s. 533 reklamaation vastaanottajan katsottiin menettäneen oikeutensa vedota muotovirheeseen, kun oli aloittanut pitkät ja yksityiskohtaiset
neuvottelut reklamaation aiheena olleen seikan korjaamiseksi. Ks. Ruotsin osalta Hultmark 1996, s. 180–181.
Norjan osalta Krüger 1989 s. 746 huomauttaa, että velvollisuus torjua muotovirheen rasittama reklamaatio
välittömästi saattaa johtaa reklamaation vastaanottajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Wyller esittää
(1988, s. 110), että muotovirheeseen on reagoitava välittömästi, mutta reklamaation sisältöön reagoiminen ei
yksinään merkitse reklamaation muodon hyväksymistä
362
RovHO 20.12.2002 nro 827; HelHO 11.7.2011, S 10/650.

64

taloudellisessa loppuselvityksessä. Määräyksiä on sekä oikeuskäytännössä että -kirjallisuudessa pidetty selkeinä esimerkkeinä suoran oikeudenmenetysuhan sisältävistä muotomääräyksistä.363 Toisaalta yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla voitaneen arvioida, ettei ainakaan YSE 71.7 § ole lievennys yleisestä kohtuullisen ajan reklamaatiovelvollisuudesta, vaan kohtuullinen aika reklamoida juoksee YSE 71.7 §:n mukaisen vaatimuksen
”rinnalla” joka tapauksessa.364 Lisäksi reklamaation esittämiselle on YSE:ssä monin paikoin
määrätty tiettyjä aikamääreitä, joita reklamaation esittäjän on noudatettava yhtä aikaa 71.7
§:n vaatimuksen kanssa365.
5.3.3

Reklamaation muotovaatimukset

Norros esittää, että reklamaatiolle on yleisesti perusteltua sopia joitakin muotovaatimuksia.366 YSE:ssä reklamaatiovelvollisuudesta, tai pikemminkin reklamaatiovelvollisuuksista,
on useita määräyksiä.367 Varsinaisia yleisiä vaatimuksia reklamaatiolle ei aseteta, vaan
YSE:ssä keskitytään rakennusurakkasopimusten kannalta merkityksellisiin reklamaation
muotomääräyksiin.368 Reklamaation muotovaatimusten tarkoitus on tavallisesti helpottaa ilmoituksen tekemiseen liittyvää todistelua, kuten milloin ja minkä sisältöisenä se on tehty.369
Toisaalta muotovaatimuksen noudattamatta jättäminen voi olla sanktioitu niin, että muodon
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Järvinen – Heikkinen 2008, s. 986; KKO 2008:19. Ks. kuitenkin välitystuomio 9/1986, jossa urakoitsijan
lisä- ja muutostöitä koskeneet vaatimukset voitiin esittää vielä vastaanottotarkastuksen jälkeenkin, kun tilaaja
oli osittain hyväksynyt urakoitsijan po. vaatimukset ja kun urakoitsijan vastaanottotarkastuksen jälkeen esittämät vaatimukset olivat huomattavalta osin koskeneet laskuja, joista kaikki eivät olleet olleet käytettävissä vastaanottotarkastuksessa.
364
Näin on pääteltävä esimerkiksi Erman 1991, s. 255 perusteella: ”[Asiaa, jota tehtävä ilmoitus koskee] ei saa
pitää piilossa ikään kuin takataskussa odottamassa myöhempää sopivaa tilaisuutta vaatimusten tekemiseen.”
Ks. myös s. 237; Laine 1992, s, 132, 216, 227.
365
Ilmoitus on tehtävä 13, 19, 23.1 ja 33 §:n mukaan viipymättä, 23.3 §:n mukaan viimeistään kahta kuukautta
ennen urakka-ajan päättymistä, 44.3 §:n mukaan muutostyötarjouksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen
kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan, 77 §:n mukaan neljäntoista vuorokauden kuluessa pöytäkirjan saamisesta ja 78 ja 84 §:n mukaan ennen sopimuksen purkamista. Korostukset allekirjoittaneen.
366
Norros 2008, s. 208.
367
Reklamaatiovelvollisuuksia sisältyy ainakin 13.8, 19, 23, 33, 36.6, 44, 61, 71.7, 77, 78.2, 84 ja 91 §:iin.
Tässä tutkielmassa käsitellään pykäliä ja niiden mukaisia reklamaatiovelvollisuuksia vain rajallisesti ja erityisesti tutkielman aiheenrajauksen kannalta kiinnostavia määräyksiä.
368
Kirjallisuudessa reklamaatioita on käsitelty runsaasti. Esimerkiksi Isohannin ja Tulokkaan mukaan reklamaatiosta on käytävä ilmi, kenelle se on osoitettu, reklamaation syy, mahdolliset seuraamukset sekä mahdolliset vaatimukset taikka varaus sellaisten esittämiselle myöhemmin. Reklamaation tulee lisäksi olla neutraali,
asiallinen ja selkeä. Isohanni – Tulokas 2016, s. 101; Rakennusteollisuus RT ry / Talonrakennusjaosto 2005b,
s. 43–73.
369
Erma 1972, s. 160, alaviite 1; Hultmark (1996, s. 172, 176) perustelee, että jos osapuoli kirjallisen reklamaation vaatimuksesta huolimatta suullisen reklamaation antanut pystyy näyttämään toteen reklamaationsa
antamisen, ei sopimuskumppani hyvässä uskossa voi vedota reklamaation muotovaatimukseen reklamaation
tehnyttä osapuolta vastaan. Hultmarkin (1996, s. 174) mukaan ”regler som syftar till att säkerställa bevisning
bör främst sanktioneras genom en strängare bevisbörda och inte genom förlust av rätten att åberopa kontraktsbrottet. Kontraktsklausuler som inte tydligt anger hur skriftlighetskravet är sanktionerat bör därför tolkas mot bakgrund av ett antagande om att sanktionen skall vara förstärkt bevisbörda.”
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rikkomisesta seuraa tahdonilmaisun antajalle jotakin epäedullista.370 Muotovaatimus selkeyttää usein osapuolten välistä yhteydenpitoa. Kuten muidenkin sopimusperusteisten muotovaatimusten osalta, myös reklamaation muotovaatimusten merkitys on syytä täsmentää sopimuksessa ja määritellä muodon rikkomisen oikeudelliset seuraamukset, jotta muotomääräysten merkitys ei ole osapuolille epäselvä.371
YSE:n reklamaatioiden muotomääräyksillä on kirjallisuudessa todettu olevan tarvetta selvennyksille ja yhdenmukaistuksille.372 Muotovaatimusten osalta YSE:n reklamaatiosäännöksissä onkin suurta vaihtelua. Yksin sanamuodon perusteella YSE:ssä on tunnistettavissa ainakin kolmen eri tason reklamaatioiden muotomääräyksiä:
1. YSE 91 §:n mukaan tilaajalla on oikeus huolehtia urakoitsijan laiminlyömän velvoitteen täyttämisestä urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija ole täyttänyt velvollisuuttaan kohtuullisen määräajan kuluessa tilaajan kehotuksesta. Tarkempia määräyksiä kehotuksen muodolle ei aseteta.
2. Sen sijaan YSE 19373 ja 33 §:n374 mukaan meneteltäessä reklamaatio on tehtävä todisteellisesti. Määräystä siitä, millä keinoin todisteellinen reklamaatio on annettava, ei
ole.
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Hultmark 1996, s. 171–172.
Reklamaation muotovaatimukset auttavat täsmentämään reklamaation antamisen tarkan ajankohdan. Lisäksi, jos reklamaatiolla ei ole muotovaatimuksia, osapuolet voivat perustellusti olla erimielisiä siitä, onko
jotakin ilmoitusta pidettävä sopimuksen mukaisena reklamaationa. Hultmark 1996, s. 176; Norros 2008, s. 208.
372
Haapio – Sipilä 2013, s. 163, 167.
373
YSE 19.1 §:n mukaan urakoitsijan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntiä koskeva reklamaatio, jossa vaaditaan urakka-ajan pidennystä, on tehtävä todisteellisesti ja riittävän ajoissa. YSE 19.2 §:n mukaan reklamaatio tilaajaan sopimussuhteessa olevan tahon aiheuttamasta viivästyttävästä häiriöstä on tehtävä
tilaajalle todisteellisesti ja viipymättä. Viipymättä merkitsee Erman mukaan (1974, s. 158–159) sitä, että ilmoitus on tehtävä heti ilmoituksen aiheen ilmaantuessa. Korostukset allekirjoittaneen.
374
YSE 33.1 §:n mukaan urakoitsijan on tehtävä tilaajalle ilmoitus viipymättä ja todistettavasti, kun havaitsee
hänen käyttöönsä määrätyissä rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan määräyksissä työntuloksen vaarantavia virheellisyyksiä.
371
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3. YSE 23375, 78376 ja 84 §:ssä377 puolestaan määrätään kirjallisesta reklamaatiosta.378
YSE:ssä on siis havaittavissa ainakin kolmen eri tason reklamaation muotovaatimuksia.
Näin ollen tulkinnallinen kysymys on, mikä merkitys erityisesti viimeksi mainitun 3. ryhmän
mukaiselle reklamaation kirjallisuuden vaatimukselle tulee antaa. YSE:n reklamaatioita koskevien muotomääräysten tulkintaa vaikeuttaa olennaisesti se, ettei muotomääräysten rikkomisen oikeusvaikutuksista ole kattavia määräyksiä. Elleivät osapuolet itse sovi muotovaatimusten laiminlyönnin seurauksista, on urakkasopimusta pidettävä tältä osin aukollisena379.
Yhtäältä voidaan esittää, että kirjallisen muodon vaatimuksen on vain tarkoitus helpottaa
myöhempää todistelua, eikä sille tule antaa itsenäistä merkitystä – näin esimerkiksi ratkaisussa KKO 1998:75.380 Toisaalta silloin sanamuotonsa mukaisen merkityksensä menettää381
YSE-reklamaatioiden joukossa toiseksi mainittu ryhmä (YSE 19 ja 33 §), joissa reklamaatio
on tehtävä nimenomaan todisteellisesti382. Sen, että YSE tuntee erikseen sekä todisteellisesti
että kirjallisesti tehtäviä reklamaatioita voi katsoa puoltavan tulkintaa, jonka mukaan kirjallisen muodon vaatimus YSE 23, 78 ja 84 §:n yhteydessä on varsinainen muotovaatimus,
jonka rikkomisesta voi seurata reklamaation tulkitseminen tehottomaksi.383

375

YSE 23.1 §:n mukaan ylivoimaisen esteen tai tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden uhatessa töiden pysähtymistä tai viivästymistä oikeus urakka-ajan pidennykseen tai kustannusten korvaamiseen, jos ilmoittaa vaatimuksestaan tilaajalle kirjallisesti ja välittömästi uhalla, että muussa tapauksessa menettää oikeutensa näihin.
Korostus allekirjoittaneen.
376
YSE 78.2 §:n mukaan tilaajan tulee ennen sopimuksen purkamista kirjallisesti huomauttaa urakoitsijaa ja
ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta.
377
YSE 84.1 §:n mukaan urakoitsijalla on tilaajan laiminlyödessä velvollisuutensa oikeus purkaa sopimus.
Ennen sopimuksen purkamista urakoitsijan tulee kirjallisesti huomauttaa tilaajaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä kohtuullisessa ajassa korjata. YSE 84.2 §:n mukaan urakoitsijalla
on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja asetetaan konkurssiin tai jos tilaajan ei voida odottaa täyttävän sopimusvelvoitteitaan, eikä luotettavaa selvitystä näiden täyttämisestä taikka lisävakuuden antamisesta anneta viikon
kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta. YSE 84.3 §:n mukaan urakoitsijalla on sopimuksen purkamisen sijasta
oikeus väliaikaisesti keskeyttää työt. Urakoitsijan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti tilaajalle ennen töiden keskeyttämistä.
378
Korostukset kohdissa 1–3 allekirjoittaneen.
379
Annola 2003, s. 204; Ryynänen 2016b, s. 149.
380
KKO: ”[K]irjallisen muodon vaatimus ei ole sellainen muotovaatimus, jonka noudattamatta jättäminen yksinään tekisi purkamisen tehottomaksi.” Ratkaisua on käsitelty jäljempänä s. 71 alkaen.
381
Tulkintaperiaatteesta, jonka mukaan kullekin sopimusehdolle tulee antaa itsenäinen merkitys (pätevyyssääntö), ks. kappale 5.1 ja Norros 2008, s. 184–189, 201–202, 211.
382
Esimerkiksi Erma tulkitsee rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1972 (”YSE 1972”) 2.2.1.5 kohdan
määräystä tilaajan virheellisiä tarvikkeita taikka määräyksiä koskevan urakoitsijan reklamaatiovelvollisuudesta vain urakoitsijan myöhempää näyttöä helpottavana määräyksenä. On tosin huomattava, että YSE 1972:n
2.2.1.5 kohdan sanamuodon mukaan reklamaatio oli tehtävä viipymättä. Todisteellisen ilmoituksen tekemisen
vaatimusta ei po. määräyksessä ollut. Korostus sekä leipätekstissä että alaviitteessä allekirjoittaneen. Erma
1974, s. 82.
383
Haapio – Sipilä 2013, s. 163–164. Nähdäkseni YSE 23.1 §:n osalta varsinaisen muotovaatimuksen luonne
on selkeämpi (”[u]rakoitsijan tulee ilmoittaa […] tilaajalle kirjallisesti uhalla, että hän muussa tapauksessa
menettää oikeutensa korvauksiin”) kuin 78.2 §:ssä (”Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti
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Toisaalta edellä esitetyllä YSE:n mukaisten reklamaatioiden ryhmittelylle ei voitane antaa
varsinaista oikeutta luovaa vaikutusta. Reklamaatioiden muotovaatimuksia on esitetystä jaottelusta huolimatta tulkittava itsenäisesti ja toisistaan riippumatta. Tulkintakysymys ei tietenkään aktualisoidu, jos osapuolten tarkoitus on selvä. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin
esitetty, että yleisten sopimusehtojen tarkoitus voi olla merkittävämpi tulkintalähde kuin sopimusosapuolten tarkoitus ainakin, kun osapuolten tarkoitus ei ole ilmeinen.384 Reklamaatiovelvollisuuksien jakamisella kolmeen ryhmään voitaneen katsoa olevan mahdollisesti teleologista eli YSE:n laadinnassa käytettyä sen määräysten tarkoitusta korostavaa merkitystä,
mutta ilman nimenomaista mainintaa reklamaatiovelvollisuuksien varsinaisen muotomääräyksen luonteesta ei tällaista päätelmää voi tehdä.385
Oikeuskirjallisuudessa on huomautettu, että reklamaatiovelvollisuuden laiminlyöntiin liittyvän uhan kirjaamisella kyseiseen määräykseen on tavallisesti tarkoitettu myös reklamaation
muotomääräysten varsinaisen muotomääräyksen luonnetta. Esimerkiksi Norros toteaa, että
selkeänä ”sitovana386” muotomääräyksenä on pidettävä ehtoa, jonka sanamuodon mukaan
osapuoli ehtoa rikkoessaan menettää oikeutensa vedota virheeseen, ellei noudata muotovaatimusta. Sanamuodon voidaan tällöin kuitenkin edellyttää olevan ilmeinen.387 Tällainen määräys on YSE 23.1 §:ssä, jonka mukaan urakoitsija on oikeutettu urakka-ajan pidennykseen
tai kustannusten korvaamiseen töiden pysähtymisen taikka muun syyn vuoksi, jos ilmoittaa
vaatimuksestaan tilaajalle kirjallisesti ja välittömästi uhalla, että muussa tapauksessa menettää oikeutensa näihin.388 Nähdäkseni tämäkään varsinaisen muotomääräyksen päättelemisen
huomauttaa urakoitsijaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa korjata.). Näin myös Norros 2008, s. 208–209.
384
Adlercreutz – Gorton 2010, s. 67–70; Aho 1968, s. 189–194; Hagmark 2019, s. 43; Hedwall 1994, s. 57–
60; Hemmo 2003a, s. 579.
385
Norros 2008, s. 208. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava KKO 2008:19, jossa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1983 (”YSE 1983”) määräyksiä pidettiin urakoitsijaan nähden niin ankarina, että niiden
noudattamatta jättäminen merkitsi urakoitsijalle oikeudenmenetystä. Tämä siitäkin huolimatta, että YSE 1983
ei sisältänyt tällaista oikeudenmenetysuhkaa. Toisaalta KKO ei myöskään ratkaisussaan sananmukaisesti arvioinut YSE 1983:n määräysten muotomääräysluonnetta, mutta sisällöllisesti sen ankara suhtautuminen oli ilmeinen. Ankaraa tulkintaa perusteltiin kuitenkin muotomääräysluonteen sijasta reaalisin argumentein.
386
Sitovalla Norros tarkoittanee varsinaista muotomääräystä.
387
Norros (2008, s. 208–209) esimerkiksi esittää, että sanamuoto ”osapuoli menettää oikeutensa vedota virheeseen, ellei siitä ilmoiteta kohtuullisessa ajassa – – reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti” ei ole kirjallisuuden
vaatimuksen osalta ilmeinen. Sanamuodon selkeysvaatimuksen yhteydessä Norros ottaa esille kaksi lakiperusteista varsinaista muotovaatimusta: sekä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) (54.5 §) että
liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/1995) (43.5 §) mukaan sopimuksen irtisanominen kirjallista
määrämuotoa noudattamatta on suoraan lain nojalla tehoton. Ks. saman suuntaisesti myös Haapio – Sipilä
2013, s. 164. Samalla kannalla on mahdollisesti aiemmin ollut myös Erma, joka toteaa (1974, s. 82) YSE
1972:n 2.2.1.5:n määräyksen reklamaatiovelvollisuuden lähinnä helpottavan mahdollista myöhempää todistelua.
388
YSE 23.1 § on monella tavalla mielenkiintoinen määräys: sillä on esimerkiksi kiinnostava suhde YSE 19
§:ään. Sekä 19.1 että 23.1 §:ssä määrätään urakoitsijan oikeudesta lisäaikaan tilaajan laiminlyödessä
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tapa ei kuitenkaan ole aukoton. YSE 23.1 §:n reklamaation laiminlyöntiä koskevassa osassa
urakoitsijan oikeudenmenetys asetetaan uhan alle sanamuodon mukaan monesta mahdollisesta syystä. Voidaan esimerkiksi kysyä, koskeeko 23.1 §:n mukainen oikeudenmenetyksen
uhka
a) reklamaation tekemättä jättämistä kokonaan,
b) reklamaation tekemättä jättämistä välittömästi,
c) kirjallisen reklamaation tekemättä jättämistä,
d) reklamaation tekemättä jättämistä välittömästi ja kirjallisesti,
e) neutraalin reklamaation tekemistä kirjallisesti ja välittömästi, mutta siihen liittyvien
vaatimusten esittämättä jättämistä samassa yhteydessä, vai
f) jotain edellisten yhdistelmää.
Yksin YSE 23.1 §:n sanamuodosta ei mielestäni ole pääteltävissä sen tarkoittavan nimenomaan reklamaation kirjallisen muodon olevan varsinainen muotomääräys koko reklamaation tehottomuuden uhalla. Lisäksi kiinnostava on mielestäni YSE 23.1 §:n 1 virke, jonka
mukaan töiden pysähtymisen tai viivästymisen uhatessa urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tästä tilaajalle. YSE:n sanamuodon perusteella ei ole selvää, mikä näiden kahden määräysten suhde on, ja kuinka niiden keskenään poikkeavia muotomääräyksiä on tulkittava.
Samantapaisen kysymyksenasettelun äärellä KKO oli käsitellessään tapausta 2008:19.
Siinä arvioitavaksi tuli, millaista menettelyä urakoitsijalta edellytettiin, jotta sillä oli oikeus
saada

rakennuttajalta

tehdyistä

lisä-

ja

muutostöistä

erillistä

korvausta

ja

myötävaikutusvelvollisuutensa. YSE:n sanamuodon mukaan 19.1 § edellyttää töiden viivästymistä, 23.1 §:n 1
virke töiden pysähtymisen tai viivästymisen uhkaa. 23.1 §:n 2 virke koskee töiden pysähtymistä. Kohtuullisen
urakka-ajan pidennyksen saadakseen urakoitsijan on 19.1 §:n mukaan osoitettava, että on huomauttanut tilaajaa
viivästyksestä riittävän ajoissa. Töiden pysähtymisen tai viivästymisen uhatessa urakoitsijan on 23.1 §:n 1
virkkeen mukaan urakka-ajan pidennystä tai kulujensa korvausta saadakseen viipymättä huomauttaa tilaajaa.
Toisaalta 23.1 §:n 2 virkkeen mukaan töiden pysähtyessä urakoitsijan tulee välittömästi ja kirjallisesti reklamoida tilaajalle. Nähdäkseni YSE 19 ja 23.1 §:t ovat jokseenkin päällekkäiset, osin ristiriitaisetkin, eikä niiden
suhde ole YSE:n sanamuodon perusteella selvä. Riittääkö töiden viivästyessä siis riittävän ajoissa tehty reklamaatio (YSE 19 §), vai vaaditaanko välittömästi ja kirjallisesti tehtyä ilmoitusta (YSE 23.1 2 virke)? Mahdollinen tulkinta on, että YSE 19 § on tilaajalle vastuun perustava määräys, jota täydentävät YSE 23.1 §:n menettelytapamääräykset. Tällöin YSE 19.1 §:n maininta riittävän ajoissa esitetystä huomautuksesta viittaisi suoraan
YSE 23.1 §:n menettelymääräyksiin. Tämän näkemyksen mukaan YSE 19.1 § jää osittain vaille itsenäistä
merkitystä. YSE:n sisäisestä koherenttiudesta ks. Hagmark 2019, joka tutki YSE 18 ja 25 §:n suhdetta ja päätyi
lopputulokseen, jonka mukaan YSE 25.3 §:ää on pidettävä vain selventävänä viittauksena YSE 18 §:ään, silläkin uhalla, että YSE 18 § tällöin osittain menettää itsenäisen merkityksensä. Sopimusehtojen tulkinnasta niiden sisäistä merkitystä korostavalla tavalla ks. kappaleessa 5.1 esitetty sekä Norros 2008, s. 184–189, 201–
202, 211. Korostukset allekirjoittaneen.
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urakkasuoritukseensa lisäaikaa. YSE 1983 -ehtojen 27 §:n389 määräyksistä KKO arvioi ainoastaan reklamaation tekemistä viipymättä sekä reklamaation vaatimusten riittävää yksilöintiä.
Kun tavoite- ja kattohintaurakan loppuvaiheessa urakoitsijalla ei enää ollut ollut mahdollisuuksia vaikuttaa sen tilattujen töiden kustannustehokkaaseen suorittamiseen, olivat riittävän ajoissa annettuja reklamaatioita KKO:n mukaan ne, jotka oli esitetty perusteiltaan ennen vastaanottotarkastusta ja määriltään loppuselvityksessä, ja urakan kiireiseen loppuvaiheeseen ajoittuneista selvistä ja riidattomista lisä- ja muutostöistä nekin, joita koskevat reklamaatiot oli esitetty vasta vastaanottotarkastuksessa, kun niiden välttämättömyys oli tullut
esille tilaajalle muulla tavalla.390 Hovioikeus oli aiemmin suhtautunut urakoitsijan poikkeamiin YSE 1983:sta sallivammin.391 Niiden urakoitsijan vaatimusten osalta, joita KKO
ei hyväksynyt, KKO ei pitänyt urakoitsijan menettelyä tuoda vaatimuksensa tilaajan tietoon
riittävänä. Näiltä osin KKO:n ratkaisu korostaa reklamaation tiedonvälitystarkoitusta tavoite- ja kattohintaisessa urakassa: Mikäli se on jo täytetty muilla keinoin, ei sanamuodon
mukainen tiukka edellytys reklamaation esittämisajankohdasta ole mielekäs.392 KKO ei itse
asiassa ottanut kantaa lainkaan siihen, oliko YSE 1983:n muoto- ja menettelymääräyksiä
pidettävä varsinaisina muotomääräyksinä, vaan perusteli ratkaisuaan reaalisin argumentein. Järvisen ja Heikkisen mukaan ratkaisu jää näiltä osin jokseenkin avoimeksi.393
Kirjallisen muodon noudattamiseen sinänsä KKO ei myöskään ottanut kantaa.394 Epäselväksi jää, kuinka suuren suuri merkitys annettiin reklamaation kirjallisen muodon noudattamiselle muiden vaatimusten joukossa, eikä YSE 23.1 §:n mukaista muotovaatimusta voi
ainakaan yksin KKO 2008:19-ratkaisun nojalla varsinaisena muotovaatimuksena. KKO
piti tapauksessa merkityksellisenä, että urakoitsijan oli esitettävä vaatimuksensa ennen töihin ryhtymistä niiden töiden osalta, joissa urakoitsijan esittämillä vaatimuksilla oli merkitystä tilaajan direktio-oikeuden kannalta. KKO hyväksyi urakoitsijan rahamääräisesti yksilöimättömät vaatimukset vain niiden töiden osalta, joiden esitettyjä vaatimuksia

389

YSE 1998:ssa vastaava määräys on YSE 23.1 §:n 2 virkkeessä.
KKO toisaalta hylkäsi osan urakoitsijan lisäaikavaatimuksista liian myöhään esitettyinä.
391
HelHO 14.2.2006 410, S 03/1543. Käräjäoikeus (HelKäO 24.2.2003) puolestaan oli katsonut, ettei urakoitsija ollut täyttänyt reklamaatiolle YSE 1983:ssa asetettuja vaatimuksia yksilöinnistä ja kirjallisesta muodosta.
Toisessa ratkaisussa HelHO 28.3.2003 966, S 00/3146 hyväksyttiin lisäkorvausvaatimukset töistä, jotka oli
tarjottu ennen vastaanottotarkastusta ja töistä, jotka olivat muutoin tilaajan tiedossa, vaikka urakkasopimuksen
lisätöiden tilaamista koskevia menettelymääräyksiä ei ollut sananmukaisesti noudatettu.
392
Tässä ratkaisun perustelut muistuttavat ratkaisussa 2011:32 tehtyjä, jossa päädyttiin pitämään pätevänä sellaista avioliittolain muotovaatimuksen vastaista oikeustointa, joka oli kuitenkin tehty maakaaren edellyttämien
muotovaatimusten mukaan. Näin maakaaren muotovaatimusten katsottiin kattavan lahjanantajan tarkoituksen
suojaamisen myös avioliittolain alaisessa osassa oikeustointa.
393
Järvinen – Heikkinen 2008, s. 991.
394
KKO 2008:19.
390
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tehokkaampaa suorittamista urakoitsija ei olisi voinut olla valvomassa työmaan kiireen
vuoksi. Näin ollen KKO suhtautui reklamaation yleisiin vaatimuksiin395 tapauksessa ankarasti.396

Sen sijaan niin ikään nimenomaisen oikeudenmenetysuhan sisältävää YSE 73.3 §:ää ei ole
pidetty juurikaan problemaattisena. Sen merkitys – osapuolten velvollisuus esittää toisiinsa
kohdistuvat vaatimukset viimeistään loppuselvityksessä – on vahvistettu kirjallisuudessa ja
oikeuskäytännössä esimerkiksi ratkaisussa KKO 2008:19.397 Määräyksen sanamuoto onkin
kiistatta selvempi kuin YSE 23.1 §:n. Selvää lienee lisäksi aiemmin selvitetyllä ja Norroksen
esittämällä tavalla, että varsinaisen muotomääräyksen tasoinen sitovuus edellyttää sopimusperusteiselta muotomääräykseltä selkeää sanamuotoa.398 Tästä selkeästä ja sinänsä tarpeellisesta rajanvedosta huolimatta muotomääräystä tulkittaessa on varottava presumoimasta sopimusperusteisia muotomääräyksiä kategorisesti ohjeellisiksi ja joka tapauksessa pitäydyttävä tilannesidonnaisessa arvioinnissa, jota selkeän sanamuodon vaatimus ohjaa.399 Toisaalta
kirjallisuudessa on myös tulkittu esimerkiksi YSE 13.8 §:n määräystä400 ilmoittaa viipymättä
sopimuskumppanille ristiriitaisista sopimusmääräyksistä lähinnä menettelytapaohjeen kaltaisena määräyksenä401.
YSE:ssä ei tarkemmin määritellä, mitä kirjallisen muodon vaatimuksella tarkoitetaan.402 Selvää kuitenkin lienee, että kummankin osapuolen allekirjoittama asiakirja täyttää vaatimuksen. YSE 66.2 §:n mukaan työmaakokouksessa pöytäkirjaan otettua huomautusta tai ilmoitusta pidetään kirjallisena ilmoituksena. Muissa tilanteissa taikka muilla tavoin tehtyihin
huomautuksiin tai kirjauksiin ei kuitenkaan nimenomaan oteta kantaa.

395

Reklamaatiovelvollisuus voidaan johtaa sopimuskumppaneiden lojaliteettivelvollisuudesta toisiaan kohtaan. Reklamaation merkityksestä yleensä ks. Ramberg – Ramberg 2006, s. 21–22.
396
KKO 2008:19, kohta 40; Järvinen – Heikkinen 2008, s. 984–985. Ratkaisua on käsitelty myös kohdassa
5.2.5. Kiinnostavaa mielestäni on, että hovioikeus (HelHO 28.3.2003 966, S 00/3146) oli ratkaissut asian toisin
ja päätynyt tukemaan osapuolten välille muodostunutta työmaakäytäntöä. KKO myös joiltain osin suhtautui
urakoitsijan reklamaatiovelvollisuuksiin YSE 1983:n sanamuotoa ankarammin. KKO:n mukaan urakoitsijan
olisi tullut viimeistään ennen alkuperäisen urakka-ajan päättymistä esittää määrältään yksilöity reklamaatio ja
lisäaikavaatimus, joka liittyi tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomiseen. Tällaista määräystä reklamaation ehdottomasta takarajasta YSE 1983 ei kuitenkaan tuntenut.
397
Järvinen – Heikkinen 2008, s. 986; KKO 2008:19.
398
Norros 2008, s. 208. Ks. kuitenkin KKO 2008:19, jossa KKO varsinaisesti ottamatta kantaa muoto- ja menettelymääräysten sitovuuden tasoon tulkitsi urakkasopimuksen ko. määräyksiä urakoitsijan kannalta varsin
ankarasti. Ks. myös Erma 1974, s. 82, jossa Erma toteaa YSE 1972:n 2.2.1.5 kohdan reklamaatiovaatimuksen
lähinnä helpottavan mahdollista myöhempää todistelua.
399
Norros 2008, s. 193.
400
Vastaava määräys YSE 1983:ssa oli YSE 1983 78.6 §:ssä.
401
Erma 1991, s. 377.
402
Kirjallisen muodon määritelmästä yleensä ks. Hemmo 2008, s. 186.
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Myöskään todisteellisesti tehtävän ilmoituksen vaatimuksia ei YSE:ssä määritellä. Käytännössä rakennusurakoissa ei liene käytännöllistä hyödyntää todisteellista tiedoksiantoa eli
niin sanottua haastemiestiedoksiantoa. Todisteellista reklamaation toimittamista voi kuitenkin olla esimerkiksi se, jos reklamaation vastaanottaja kuittaa sen saamisen tai jos reklamaatiosta on saatavilla kirjatun kirjeen lähetysraportti taikka työmaakokouspöytäkirjan kirjaus.403 Oikeuskäytännössä määräajassa lähetettyä kirjattua kirjettä on pidetty pätevänä keinona esittää vaatimuksensa, vaikka vastaanottaja ei noutaisikaan kirjettä ja tosiasiassa saisi
tietoa vaatimuksista.404 Jos osapuolet eivät ole erikseen sopineet, mitä reklamaation todisteellisella esittämisellä tarkoitetaan, ja kun YSE:stäkään ei kysymykseen saada vastausta, on
käännyttävä lain puoleen. OikTL 40 §:n mukaan todisteellista ilmoittamista on jättäminen
postitse tai sähköteitse perille toimitettavaksi taikka muuten tarkoituksenmukaisesti lähettäminen.405 Kuten todettua, sillä, että ilmoitus ei tule perille, ei ole vaikutusta asiaan, kunhan
lähettämistapa on ollut asianmukainen.406
Työmaapäiväkirjaan tehtyä merkintää ei ole pidetty ainakaan kirjallisen muodon täyttävänä
reklamaationa, vaan vain merkintänä reklamaation esittämisestä407. Varsinainen reklamaatio
tuleekin esittää erikseen sopimusosapuolelle. Korkeintaan silloin, jos reklamaation vastaanottaja työmaapäiväkirjaan tekemällään merkinnällä lisäksi vahvistaa reklamaation vastaanotetuksi, voi pelkkää työmaapäiväkirjamerkintää pitää asianmukaisena reklamaationa.408
Ratkaisussaan 1998:4039 KKO otti kantaa siihen, voitiinko työmaapäiväkirjaan merkittyjen huomautusten katsoa täyttävän urakoitsijan reklamaatiovelvollisuuden ja tuottavan urakoitsijalle oikeuden lisäkorvauksiin. Tapauksessa sovellettujen YSE 1983 -ehtojen 37 §:n
mukaan urakoitsijan oikeus urakka-ajan pidennykseen tai siihen liittyvään vahingonkorvaukseen riippui urakoitsijan rakennuttajalle viipymättä tekemästä kirjallisesta ilmoituksesta.409 Urakoitsija oli esittänyt huomautuksen työmaakokouksessa siitä, että tilaajasta johtuvasta syystä myös sen työt olivat viivästyneet. KKO totesi, että urakoitsijan reklamaatiovelvollisuuden tarkoitus on saattaa tilaaja tietoiseksi häiriötilanteista, antaa tilaajalle
mahdollisuus korjata osoitetut epäkohdat ja tuoda tilaajan tietoon, että siihen saatetaan kohdistaa vaatimuksia sopimusrikkomuksesta johtuvien kustannusten korvaamiseksi. Koska

403

Haapio – Sipilä 2013, s. 167.
KKO 1995:187.
405
Vastaavankaltainen säännös vastaanottajan riskillä kulkevasta ilmoituksesta on KauppaL:n 82 §:ssä.
406
Haapio – Sipilä 2013, s. 167. Samoin Ruotsin osalta Hultmark 1996, s. 116–117. Toisaalta UNIDROIT 1.9
artiklan mukaan reklamaatio lähetetään sen antajan riskillä.
407
Merkittävä käytännöllinen ero on näin ollen työmaapäiväkirjalla ja työmaakokouspöytäkirjalla.
408
Ahokas et al. 2014, s. 245, 250.
409
YSE 1983 37 §:ää vastaava määräys on nykyisten YSE-ehtojen 23.1 §:ssä.
404
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työmaapäiväkirjaan tehdystä merkinnästä puuttui erityisesti urakoitsijan vahingonkorvausvaatimus tai varaus sellaisen tekemiselle tai täsmentämiselle myöhemmin, ei merkinnän
katsottu täyttävän YSE 1983 -ehtojen edellyttämää reklamaatiota. Urakoitsija ei ollut oikeutettu lisäkustannusten korvaamiseen.410 Laineen mukaan ratkaisusta ilmenee KKO:n tavoitesuuntautunut411 muotomääräysten tulkinta. KKO piti relevanttina oikeudellisena kysymyksenä sitä, täyttikö urakoitsijan reklamaatio reklamaatiolle asetettavat vaatimukset.412

KKO tuli tulkinneeksi reklamaation kirjallista muotovaatimusta ainakin osittain varsinaisena
muotomääräyksenä. KKO totesi ratkaisussaan reklamaatiolla olevan tiedonvälitystehtävä,
joka täyttyy vain reklamaation muotoa seuraamalla. Osaltaan KKO:n tulkinnan voidaan
myös katsoa korostavan osapuolten välistä lojaliteettivelvollisuutta: sopimusosapuoli on pidettävä tietoisena omista huomioista ja vaatimuksista. Ratkaisu on mielestäni johdonmukainen ja tasapainoinen urakoitsijan ja tilaajan intressien välillä. Se jättää kuitenkin avoimeksi
kysymyksen siitä, voisiko reklamaation muotovaatimukset pätevästi täyttää sellaisella työmaapäiväkirjaan kirjatulla huomautuksella, jonka yhteydessä myös vaatimus vahingonkorvauksista olisi asianmukaisesti esitetty. Lisäksi ratkaisun valossa voitaneen kysyä, eikö urakoitsijan työmaapäiväkirjaan kirjaaman huomautuksen ole tarkoituskin tulla tilaajan tietoon,
ja eikö tilaaja toisaalta voi pitää reklamaatiota seuraavaa vahingonkorvausvaatimusta itsestään selvänä tai ainakin niin todennäköisenä, että siihen olisi syytä varautua.413 KKO päätyi
ratkaisussaan toiselle kannalle. On kuitenkin huomattava, että KKO ei tulkinnut urakoitsijan
tekemää reklamaatiota tehottomaksi ainoastaan siksi, että se rikkoi YSE 1983 37 §:n mukaista muotosäännöstä, vaan koska reklamaatio ei täyttänyt kaikkia reklamaatiolle yleisesti
asetettavia vaatimuksia (vaatimusten esittäminen vastapuolelle). Toisaalta ratkaisun perusteella epäselväksi jää silloin, miten on suhtauduttava reklamaatiovelvollisuuden laiminlyöntiin ja reklamaation muotovaatimuksiin siinä tapauksessa, että sopimuskumppani on kuitenkin tietoinen reklamaation perusteesta.414

410

KKO 21.12.1998 nro 4039. Reklamaatiosta ks. myös Haapio – Sipilä 2013, s. 160–161.
Toisin sanoen funktionaalinen.
412
Laine 2008, s. 690.
413
Saman suuntaisesti Taxell 1972, s. 470.
414
Reklamaation luonne kehotuksena kiinnittää huomiota reklamaation aiheena olevaan seikkaan kuitenkin
merkinnee, että reklamaatio on tällaisessakin tapauksessa tehtävä. Ks. Isohanni – Tulokas 2016, s. 101. Hultmark (1996, s. 29) on toista mieltä. Hänen mukaansa ”det är (…) endast nödvändigt att reklamation sker i de
fall där den kontraktsbrytande parten saknat kännedom om kontraktsbrottet.” Hultmark lisää vielä (1996, s.
135–140, 162), että sopimusosapuolen ollessa tietoinen suorituksensa virheestä hän ei voi vedota sopimuskumppaninsa passiivisuuteen yhtä hyvin kuin jos olisi virheen suhteen vilpittömässä mielessä. Lisäksi hän
arvioi, että silloin kun sopimusosapuoli on tietoinen virheestä, sillä itsellään saattaa olla velvollisuus tiedustella
virheen vaikutuksia virheestä kärsivältä sopimuskumppaniltaan.
411
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Myös ratkaisussa KKO 1998:75 otettiin kantaa reklamaation muotovaatimuksen oikeusvaikutuksiin. Urakkasopimuksessa oli viitattu YSE 1983 -ehtoihin, joiden 62.1 §:n415 mukaan
tilaajalla oli urakoitsijan viivästyksen johdosta oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija ei tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjannut viivästystä.
Kun tilaaja oli useasti huomauttanut urakoitsijaa viivästyksestä suullisesti, ei yksin kirjallisen reklamaation puuttuminen tehnyt annetuista reklamaatioista tehottomia. KKO totesi pitävänsä reklamaation muotovaatimusta sinänsä perusteltuna, mutta huomautti kuitenkin,
ettei muotovaatimus ollut sellainen muotovaatimus, jonka noudattamatta jättäminen yksinään olisi tehnyt sopimuksen purkamisen tehottomaksi. KKO suhtautui ratkaisussa torjuvasti muotomääräysten itseisarvoon ja kiinnitti pikemminkin huomiota määräysten tavoitteisiin, samaan tapaan kuin saman vuoden ratkaisussa KKO 1998:4039 sekä myöhemmässä
KKO 2008:19:ssä.416 Lisäksi kanta on perusteltu myös lojaliteettivelvollisuuden kannalta.417
Kun urakoitsijan oli erityisesti tilaajan etu huomioiden täytynyt ymmärtää tilaajan tarkoittaneen reklamoida urakoitsijan viivästyksistä, ei urakoitsija voinut tehokkaasti vedota reklamaatiolta YSE:n mukaan vaadittavaan muotoon.
Tutkielman kirjoittajan kannalta on harmillista, että KKO:n perustelut ratkaisussa ovat muutoinkin varsin suppeat. Ratkaisusta ei käy ilmi, pitikö KKO arvioitavana olevaa muotomääräystä alun perinkin vain ohjeellisena, vai oliko kysymyksessä tapauskohtaisissa olosuhteissa tehty kokonaisarvio, joka salli poikkeamisen sitovasta muotomääräyksestä. Ensiksi
mainittua näkökulmaa puoltanee KKO:n esittämien perustelujen sanamuoto ”ei ole sellainen
muotovaatimus, jonka noudattamatta jättäminen tekisi purkamisen tehottomaksi”, sekä se,
ettei KKO oikeastaan esittänyt perusteita varsinaisesta muotomääräyksestä poikkeamiselle.
Jos siten oletetaan, että KKO on edellä esitetysti kallistunut pikemminkin presumoivalle
kuin tapaussidonnaisen harkinnan kannalle, ei ratkaisua kuitenkaan voitane pitää esimerkkinä funktionaalisesta tulkinnasta samoin kuin esimerkiksi myöhemmin ratkaisua KKO

415

YSE 1998:ssa pitkälti asiallisesti vastaava, mutta kieliasultaan erilainen määräys on 78.2 §:ssä. Norros
(2008, s. 210) ei pidä YSE 1983 62.1 §:n määräystä riittävän selkeänä, jotta siitä voitaisiin johtaa niin ankara
oikeusvaikutus kuin varsinaisella muotovaatimuksella on. YSE 1998:n 78.2 §:ää Norros sen sijaan pitää tässä
suhteessa ongelmattomana.
416
KKO 1998:75. Myös Laine tulkitsee KKO:n ratkaisun merkitsevän Korkeimman oikeuden kiinnittäneen
huomiota muotomääräyksen tavoitteisiin. Laine 2008, s. 690. Saman suuntaista perustelua kuin ratkaisussa
1998:75, joskin eri asiayhteydessä, käytettiin urakoitsijan lisäkorvausvaatimuksen hyväksymiseen Helsingin
hovioikeuden ratkaisussa 28.3.2003, kun lisätyöt olivat tulleet tilaajan tietoon, vaikka lisätöitä koskevia huomautuksia ei ollut esitetty urakkasopimuksen muotomääräyksen mukaisesti. Saman suuntaisesti ks. myös välitystuomio 1/1966.
417
Lojaliteettivelvollisuutta ei tosin ratkaisussa sananmukaisesti mainittu. Nähdäkseni viittaukset siihen ovat
kuitenkin selvät.
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2008:19.418 Ratkaisua 1998:75 voidaan kuitenkin pitää merkityksellisenä, sillä siinä joka tapauksessa arvioitiin muotomääräysten oikeudellista merkitystä tavalla, jonka piirteitä on
nähtävissä myös ratkaisussa 2008:19.
5.3.4

Katselmuksen pyytäminen (YSE 16 §)419

YSE 16 §:n mukaan osapuolen, joka katsoo etunsa niin vaativan, tulee pyytää kirjallisesti
katselmusta, mikäli työmaan todelliset olosuhteet poikkeavat sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista tai tutkimustuloksista. Katselmuksessa pyritään määrittämään poikkeamien
vaikutus urakkahintaan ja -aikaan. Mikäli katselmusta ei pyydetä niin ajoissa, että poikkeamien olemassaolo voidaan todeta, voi osapuoli menettää oikeutensa vedota vaatimusten
tekemiseen havaitsemiensa poikkeamien perusteella. Puheoikeuden menettämiselle on joissakin tapauksissa nähtävissä jo pragmaattisiakin syitä. Esimerkiksi maapohjan olosuhteita
koskevat kysymykset on lähtökohtaisesti selvitettävä ennen rakentamisen aloittamista.420
Toisaalta voitaneen kysyä, olisiko YSE 16 §:n määräyksen rikkomiseen syytä liittää puhevallan menettämisseuraamus vain silloin, kun katselmuksen pitämättä jättäminen on tosiasiallisesti estänyt poikkeaman toteamisen.
Kiinnostavaa on, että YSE:ssä ei ole määrätty muita keinoja poikkeaviin olosuhteisiin reagoimiseksi. Esimerkiksi reklamaatiota näissä tilanteissa ei YSE:n mukaan tunneta. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa on AB 04 -ehdoissa omaksuttu reklamaatio keinona tuoda vastapuolen tietoon poikkeamat urakka-asiakirjojen ja todellisuuden välillä.421 Vastaavanlainen
määräys sopisi sinänsä YSE:nkin mukaiseen järjestelmään, ja reklamaatio on keinovalikoimassa samantyyppisissä määräyksissä muualla YSE:ssä.422 Reklamaation tekemättä jättämisen oikeusvaikutukset voisivat vastata muita reklamaation tekemättä jättämisen oikeusvaikutuksia, eli mahdollisesti todistusvelvollisuuden jakautumiseen liittyviä kysymyksiä taikka
puhevallan menetystä (tekemättä jätetyn) reklamaation aiheessa. Toisaalta voitaneen esittää,

418

Ratkaisua on käsitelty kappaleessa 5.2.5.
Urakkasuorituksiin liittyvistä katselmuksista määrätään YSE 65 §:ssä.
420
Näin esimerkiksi välitystuomiossa 61/1987. Ks. myös Erma 1974, s. 249; Erma 1991, s. 255; Laine – Laine
2006, s. 215.
421
AB 04 2:4:n mukaan olosuhdepoikkeamien menettelyt rinnastetaan lisä- ja muutostöiden menettelyihin.
422
YSE 13.8 §:n mukaan osapuolen on reklamoitava ristiriitaisista sopimusasiakirjoista, YSE 19 §:n mukaan
urakoitsijan on reklamoitava tilaajalle tämän myötävaikutusvelvollisuutensa rikkomisesta, ja YSE 23 §:n mukaan urakoitsijan on reklamoitava tilaajalle tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvista töiden keskeytymisen uhista. Isohanni – Tulokas 2016, 2. 101.
419
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että YSE 16 §:n tarkoittamissa tilanteissa on asiallisesti kysymys reklamaatiosta, jonka aihe
on työmaan poikkeavat olosuhteet ja vaadittava seuraus katselmuksen pitäminen.423
5.4

Työmaapäiväkirjan pitäminen ja työmaakokouspöytäkirjan pitäminen

YSE 75.1 §:n mukaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava työmaapäiväkirjan pitämisestä. Päiväkirjaan merkitään päivittäin työtä koskevat tiedot
ja tapahtumat. YSE 75.2 §:n mukaan päiväkirjaan merkitään pyydettäessä tilaajan, viranomaisen, urakoitsijan, asiantuntijan taikka tavarantoimittajan työmaata koskeva huomautus.
YSE 75.3 §:n mukaan työmaapäiväkirjan pitäjä kuittauksellaan osoittaa, että on saattanut
kolmannelle osapuolelle tarkoitetun huomautuksen tämän tiedoksi. Lisäksi päiväkirja esitetään työmaan valvojalle, joka YSE 75.4 §:n mukaan kuittaa osoittaa saaneensa sen tiedokseen. Erikseen voidaan YSE 75.5 §:n mukaan sopia muiden sopijapuolten velvollisuudesta
pitää työmaapäiväkirjaa.
YSE 66 §:ssä puolestaan määrätään työmaakokouksista. Määräyksen mukaan sopimusosapuolten yhteisistä työmaakokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. YSE 66.2 §:n mukaan
työmaakokouspöytäkirjaan tehtyä merkintää on pidettävä kirjallisen muotovaatimuksen
täyttävänä merkintänä. Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että työmaakokouspöytäkirja ja työmaapäiväkirja ovat keskenään eri asioita niin käytännöllisesti kuin käsitteellisestikin, eikä niitä siksi tule sekoittaa keskenään. Työmaapäiväkirjaan tehtyä merkintää esimerkiksi reklamaation esittämisestä ei pidetä samoin kuin työmaakokouspöytäkirjan merkintää
kirjallisen muodon täyttävänä merkintänä.

423

Ks. Erma 1966, s. 62; Halila 1980, s. 180–181.
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6

LOPUKSI

Urakkasopimusten tulkinta on mahdollista monesta eri näkökulmasta. Ennakollisen sopimisen näkökulmasta on kiinnostavaa, millaiset sopimusehdot turvaavat osapuolten toimivan
yhteistyön. Millaiset ehdot mahdollistavat osapuolten välisten riitaisuuksien minimoinnin ja
syntyneiden riitaisuuksien tehokkaan ratkaisemisen niin, että yhteistyösuhde voi edelleen
jatkua? Yhteistyön jatkumisen ideaalia pidetään itseisarvoisena tavoitteena esimerkiksi pitkäkestoisiin liikesuhteisiin sovellettavassa relational contracting -opissa, jossa osapuolten
ristikkäisten tavoitteiden ja insentiivien sijaan pyritään perustamaan osapuolten välinen yhteistyö luottamukselle ja yhteisille – tai ainakin toisiaan sivuaville – tavoitteille.424 Muoto- ja
menettelytapamääräyksillä on yhteys myös projektinhallintaan, jossa sekä tilaajalla että urakoitsijalla on omia vastuualueitaan.425 Urakan kustannusten tai aikataulujen hallinta ei luonnollisestikaan ole riippuvainen vain yhdestä sopimuspuolesta, vaan kaikista urakkaan osallistuvista.426
Ennakollisesta sopimisesta huolimatta laajaa ja pitkäkestoista sopimusta ei usein ole mahdollista laatia etukäteen tyhjentäväksi niin, että se kattaisi kaikki sopimuksen aikana syntyvät
tilanteet ja olosuhteet. Sopimuksen dynaamisuudella tarkoitetaan sopimuksen solmimishetken epätäydellisyyden tunnistamista. Epätäydellisyys taas voi johtaa tarpeeseen tulkita ja
täydentää sopimusta sen voimassaolon aikana.427 Laineen mukaan modernille urakkasopimukselle on olennaisempaa luoda joustava perusta muuttuviin olosuhteisiin mukautuvalle
oikeussuhteelle kuin pyrkiä kokonaisuuden määrittämiseen alusta asti tyhjentävästi428. Sopimuksen dynaamisuus taas on ennen kaikkea sopimusoikeudellinen käsite, jonka avulla esimerkiksi urakkasopimuksen ominaisuuksien systematisointi ja sopimuksen tulkintaa edellyttävien tilanteiden tunnistaminen on helpompaa429.
Urakkasopimusta on sen ominaisuuksien perusteella pidettävä dynaamisena sopimuksena.430
Urakkasopimuksen funktionaalinen tulkinta liittyy olennaisesti sopimuksen dynaamisuuteen. Sopimuksen funktionaalisella tulkinnalla pyritään saamaan selville kunkin sopimusehdon tarkoituksen ja vallitsevien olosuhteiden kannalta toimivin ja tehokkain ratkaisu.
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Tieva 2009, s. 943; 950.
Projektinhallinnasta ks. Kiiskinen – Seppälä 1995, s. 9–13; Samuelsson 2011, s. 28–29.
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Laine 2008, s. 692.
427
Ryynänen 2016b, s. 93, 239.
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Laine 2005, s. 33–34. Ks. myös Annola 2003, s. 308.
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Ryynänen 2016b, s. 93, 239.
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Ryynänen 2016b, s. 2.
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Funktionaalinen tulkinta on erityisen tarpeellinen näkökulma tilanteissa, joissa urakkasopimuksen dynaaminen luonne tulee esille: sopimuksen solmimisen hetkellä ennakoimattomissa tilanteissa tai olosuhteissa. Sopimuksen funktionaalisen tulkinnan keinoin pyritään
selvittämään sopimuksen ehtojen ja määräysten taustalla vaikuttavia tavoitteita ja tarkoituksia sekä vallitsevien olosuhteiden vaikutusta sopimussuhteeseen. Kun sopimus ei sääntele
kohdattavaa tilannetta, nämä tavoitteet, samoin kuin yleisten sopimusehtojen tarkoitus ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet, toimivat tulkitsijan apuna sopimuksen täydentämisessä.
Sopimuksen tulkintavaihtoehdoista pyritään silloin valitsemaan se, joka parhaiten tukee osapuolten itse sopimuksellaan määrittelemää sopimustasapainoa sekä sopimuksen tavoitteen
toteutumista.431
Sopimusperusteisten muotomääräysten varsin funktionaalista tulkintaa edustaa nähdäkseni
UNIDROIT’ssa omaksuttu näkemys. UNIDROIT 2.1.18 artiklan nojalla muotoa rikkonut
oikeustoimi ei ole pätevä, vaikka sen olemassaolo, tarkoitus ja riidattomuuskin voitaisiin
näyttää muilla keinoin. Jos muotoa rikkoneen oikeustoimen tekijän sopimuskumppani ei
kuitenkaan kiistä tahdonilmaisun pätevyyttä, menettää muotovirhe merkityksensä, kun sopimuskumppani on antanut aiheen luottaa epämuodollisen sopimisen pätevyyteen ja sitovuuteen. Sinänsä ankara varsinaisen muotomääräyksen luonne voi siis ”laimentua” ohjesisältöiseksi olosuhteiden ja osapuolten toiminnan perusteella.432 Urakkasopimuksen joustavuus on rakennusalan toimijoiden kesken arvostettu sopimuksen ominaisuus, joka helpottaa
osapuolten yhteistyösuhdetta. Sopimuksen joustavuuteen erilaisissa olosuhteissa voidaan
pyrkiä sopimusteknisin keinoin, esimerkiksi pyrkimällä huomioimaan erilaisia olosuhteita
ja tapahtumia ja määrittämällä osapuolten näkemyksiä siitä, miten sopimuksen mukaan
näissä tapauksissa tulee reagoida.433
YSE-ehdot ja niihin liittyvät muoto- ja menettelytapamääräykset kuvaavat rakennusurakan
eri osapuolten näkemystä siitä, millaisia menettelytapoja urakan aikana nousevissa erilaisissa kysymyksissä on noudatettava. Menettelytapamääräykset liittyvät ideaaliin, jonka mukaan
431
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Annola 2003, s. 49–50, 280, 302: ”Osapuolten solmima sopimus muodostaa perustan määritettäessä sopijapuolten velvoitteita. Sitä ei muuta se, että sopimuksessa ei ole ehtoja kaikkia kohdattavia olosuhteita varten.
Disponointeja on pidettävä lähtökohtana myös dynaamisen sopimuksen täydentymisessä. Siinä osapuolten disponointien välitön merkitys sopimusvelvoitteiden määrittämisessä on kuitenkin niiden puutteellisuuden ja
yleisluontoisuuden vuoksi yleensä pienempi kuin perinteisissä sopimuksissa. Sopimusvelvoitteiden lopullinen
sisältö muodostuu dynaamisessa sopimussuhteessa korostetusti sopimuksen ja sen toimintaympäristöä sääntelevien normien yhteisvaikutuksena.”
432
UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law 2004, s. 65.
433
Tieva 2009, s. 944.
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sopimuskumppanin näkemyksestä kaikista urakkasopimukseen liittyvistä asioista. Muotoja menettelymääräykset ilmentävät siten osaltaan sopimusosapuolten keskinäistä lojaliteettivelvollisuutta.434 Muoto- ja menettelytapamääräyksille voidaan kuitenkin antaa eri tasoisia
oikeudellisia merkityksiä. Yksi mahdollinen tulkinta on, että ne ovat lähinnä tavoitteita, joiden tarkoitus on rytmittää ja suunnata osapuolten sopimussuhdetta. Tätä varsin urakoitsijamyönteistä näkökulmaa edustavat ratkaisut, joissa urakoitsijan lisäkorvaus- tai -aikavaatimus on hyväksytty, kunhan se on esitetty viimeistään vastaanottotarkastuksessa perusteiltaan yksilöitynä.435
Toisaalta tilaajan näkökulmasta voidaan nähdä, että menettelymääräykset ovat osapuolten
välillä voimassa sellaisenaan, eikä liian myöhään tai väärässä muodossa esitettyjä vaatimuksia voi lainkaan esittää. Näkemys kiistatta tukee tilaajan oikeutta määrätä urakastaan. Toisaalta tähän näkökulmaan on joskus kirjallisuudessa viitattu ”tilaajan mielivaltana”, jossa
rakennuttaja ikään kuin tuomiovaltaa käyttäen voisi hyväksyä tai hylätä sille esitettyjä vaatimuksia.436 Vaikka luonnehdinnassa on tietenkin kyse jossain määrin akateemisessa mielessä välttämättömästä kärjistyksestä, lienee selvää, että sopimussuhteessa yhden osapuolen
mielivalta ei ole tavoiteltava tai tehokas asiaintila. Sopimussuhteen kokonaisedun näkökulmasta, jota tukee esimerkiksi osapuolten lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan, osapuolen
šikaaninomaista käyttäytymistä ei voi hyväksyä. Oikeustieteen on torjuttava tällaisia mahdollisuuksia.437 Sen sijaan osapuolten välisen luottamuksen lisääntymiseen on syytä pyrkiä
niin osapuolten välisin sopimusteknisin kuin laajemmin yhteiskunnallisin oikeuspoliittisin
valinnoin. Luottamusta voi rakentaa esimerkiksi tarjoamalla osapuolille selkeitä heidän yhteistoimintaansa ohjaavia sääntöjä.438
Kysymys rakennusurakan muoto- ja menettelytapamääräysten tulkinnasta voidaan tiivistää
myös – joskin kysymystä tällöin jokseenkin yksinkertaistetaan439 – kysymykseen siitä, millainen muotomääräyksen taso mainituille määräyksille annetaan, kun janan ääripäitä edustavat yhtäältä ohjesisältöisen ja toisaalta varsinaisen muotomääräyksen luonteet. Koska
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kysymys on urakkasopimuksissa sopimusperusteisista muotomääräyksistä, on huomioitava,
että osapuolet ovat sopimusvapauden mukaisesti tulleet sidotuiksi muotomääräyksiin. Kysymys ei siis ole lakiperusteisten muotovaatimusten kaltaisista rajoituksista osapuolten tahdonautonomiaan, ja osapuolten on halutessaan voitava sitoutua ankariinkin sopimusehtoihin.
Muotomääräysten noudattamisen voi pikemminkin nähdä osapuolten autonomian toteuttamisena. Toisaalta urakkasopimuksen muoto- ja menettelymääräyksille ei ole, edes millekään
tietylle ilmoitustyypille, mielekästä presumoida jotakin yleispätevää velvoittavuuden tasoa,
vaan harkinnassa ja sopimustulkinnassa on otettava huomioon millaisesta oikeustointa koskevasta muotomääräyksestä on kyse, tilannekohtaiset olosuhteet sekä tahdonilmaisun määrämuodossa vastaanottamisen merkitys sen saajalle.440
YSE:n puutteet ja tulkinnanvaraisuudet antavat ainakin teoriassa tilaajalle mahdollisuuden
kiristää urakoitsijalta vaadittavaa menettelyä vaatimalla urakkasopimukseen tarpeettomankin tarkkoja menettelymääräyksiä ja niitä koskevia oikeudenmenetysehtoja. Urakoitsija voi
tietenkin ottaa kohonneet vaatimukset huomioon hinnoittelussaan ja vähentää siten sitä koskevia riskejä.441 Sopimussuhteen kokonaistehokkuuden kannalta kohonneet transaktiokustannukset eivät kuitenkaan ole tavoite, johon yleisten sopimusehtojen tulisi pyrkiä.442 Lisäksi
epäselvät säännöt ja niistä johdetut tulkinnat ovat omiaan vähentämään osapuolten välistä
luottamusta.443 Mielestäni kuitenkin muoto- ja menettelytapamääräysten tarkistaminen ja niiden oikeusvaikutusten tarkempi selvittäminen YSE:n määräysten tasolla voisi ratkaista monia tässä tutkielmassa esille tuotuja kysymyksiä. Toisaalta osapuolet voivat myös omatoimisesti sitoutua tiukkoihin muotovaatimuksiin kiinnittämällä huomiota sopimusvalmistelussaan muotomääräyksiin ja niiden rikkomisen selkeästi määrättyihin seurauksiin. Esimerkiksi
toteamus siitä, että määrämuotoa rikkoen tehdyt tahdonilmaisut ovat tehottomia on sekä osapuolille että ulkopuolisille riittävän selkeä määräys osapuolten tarkoituksesta.444
Ei toisaalta ole syytä häivyttää sitä seikkaa, että tilaajalla ja urakoitsijalla on väistämättä
toisilleen vastakkaisia intressejä.445 Liikaa merkitystä osapuolten väliselle luottamukselle ei
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siis voi realistisesti antaa, vaan ristiriitatilanteissa on löydettävä oikeudenmukainen ja sopimussuhteen kannalta tehokas kompromissi ristiriidan ratkaisemiseksi. Tilaajan direktio-oikeus edellyttää, että tilaajalla on tosiasiallinen mahdollisuus seurata ja päättää sekä urakan
työvaiheista että myös niiden kustannuksista.446 Tämän tavoitteen toteutumista vähentää urakoitsijan mahdollisuus esittää yllättäviä tai perusteettomia vaatimuksia töiden tekemisen jälkeen.447 Toisaalta urakoitsijan on saatava asianmukainen korvaus asiallisesti tilatusta työstä,
eikä tilaaja voi korvauksen ehtona asettaa urakoitsijalle vaatimuksia, joiden täyttäminen on
mahdotonta tai epärealistista. Lisäksi tilaajalla ei voi olla oikeutta sanella haluamansa työn
hintaa.448 Näiden tavoitteiden oikeudenmukaisesta tasapainosta on lopulta kysymys myös
urakkasopimuksen muoto- ja menettelytapamääräysten tulkinnassa. Lähtökohtaisesti muiden kuin katto- ja tavoitehintaisten urakkasopimusten yhteydessä on nähdäkseni siksi kriittisesti suhtauduttava KKO:n ratkaisun 2008:19 oikeusohjeisiin.449 Muotomääräysten taustalla vaikuttaviksi tavoitteiksi voi olla muissa tapauksissa syytä tunnustaa muitakin periaatteita, kuten vaatimusten nopea selvittäminen, kustannustehokkuus, riitojen ehkäiseminen
sekä sopimusriskeihin varautuminen. Tilaajan direktio-oikeuden rinnalla muidenkin tavoitteiden tunnustaminen ei sinänsä vielä ratkaise arviointia minkään muun periaatteen eduksi,
vaan punninnassa voidaan luonnollisesti silti päätyä painottamaan eniten nimenomaan tilaajan valinta- ja ohjausoikeutta. Olennaista on, että punninta eri tavoitteiden välillä tehdään eri
urakkamalleissa ja olosuhteissa tapauksen vaatimista lähtökohdista käsin.450
Muotomääräyksiä voidaan arvioida myös lojaliteettivelvollisuuden avulla. Lojaliteettivelvollisuus voi perustaa osapuolille myös sopimusoikeudellisesti tehokkaita oikeusvaikutuksia
ja edesauttaa näin dynaamisen urakkasopimuksen funktionaalista tulkintaa. Yhtäältä urakoitsijan on muotomääräyksistä poiketessaan otettava huomioon tilaajan direktio-oikeus, ja
toisaalta tilaajan on määräysten noudattamista vaatiessaan huomioitava urakoitsijan työn
suorittamiseen vaikuttavat seikat.451
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen avulla voidaan osaltaan vähentää ja ratkaista mainittuja ristiriitaisuuksia.452 Toisaalta YSE:n nykyinen kieliasu on, kuten todettu, paikoin varsin
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epäselvä ja mahdollistaa tässäkin tutkielmassa esitetyt keskenään ristiriitaiset tulkinnat.453
KKO:n käytännössä on Laineen mukaan vakiintunut vaihteleva linja, jossa Korkeimmalla
oikeudella on tapana tapauskohtaisesti arvioida kuhunkin tapaukseen sovellettavien muotomääräysten taustalla vaikuttavia tavoitteita ja periaatteita. Yleistäen voitaneen arvioida, että
muodollista ja tiukkaa tulkintaa vaikuttaa sovelletun tapauksiin, joissa tilaajan hyväksi tarkoitettujen periaatteiden – kuten esimerkiksi tilaajan ohjausoikeus – katsotaan olevan muotomääräysten taustalla. Sen sijaan tapauksissa, joissa tällaisia erityisiä syitä ei ole, KKO ei
juuri vaikuta olevan sitoutunut tulkintaan erityisen muodollisista lähtökohdista, vaan joustavampaan ja funktionaalisempaan tulkintaan.454 Sen sijaan YSE:n muoto- ja menettelymääräysten kieliasua oikeuskäytännössä on tulkittu harvoin.455 YSE:n mukaisten muoto- ja menettelytapamääräysten rikkomisen oikeudellisista seurauksista olisi syytä määrätä yleisissä
sopimusehdoissa selkeästi ja johdonmukaisesti. Tämä selkiyttäisi oikeustilaa ja vähentäisi
transaktiokustannuksia, sopimusriskejä sekä tapauskohtaisen tulkinnan tarvetta.456

453

Ryynänen 2016b, s. 301.
Sama pikemminkin joustava kuin ankaran formaali tulkinnan lähtökohta vaikuttaa olevan vallitseva välimieskäytännössä. Ks. Laine 2008, s. 690–692.
455
Laine 2008, s. 692.
456
Haapio – Sipilä 2013 s. 167; Ryynänen 2016b, s. 301.
454

